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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes melitus (DM) merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya.

(PERKENI, 2015). Prevalensi DM di dunia pada tahun 2015 adalah 415 juta jiwa dan

perkiraan di tahun 2040 menjadi 642 juta jiwa. (IDF Atlas, 2015). Indonesia menempati

peringkat ke tujuh di dunia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar glukosa darah penderita DM

adalah dengan pencapaian status gizi yang baik. Salah satu komponen penilaian status gizi

individu adalah pengukuran antropometri berupa indeks massa tubuh (IMT). (Gibson RS,

2005). Indeks massa tubuh adalah pengukuran antropometri yang dapat digunakan sebagai

indikator untuk monitoring status gizi pada pasien dewasa dan sangat sensitif untuk

menentukan status gizi kurang, normal, overweight. (Departemen Kesehatan RI, 2003).

Massa lemak tubuh (body fat mass) adalah total massa jaringan lemak tubuh meliputi lemak

visceral yang berada di organ internal dan lemak subkutan yang berada di bawah kulit, yang

diukur dengan metode bioelectric impedance analysis (BIA), dinyatakan dalam persentase

dari total massa tubuh. (Williams, 2007).

BIA adalah metode yang valid untuk estimasi komposisi tubuh yaitu massa bebas lemak dan

persen lemak tubuh. Pengukuran BIA untuk mengukur lemak tubuh menggunakan berat

badan (BB), tinggi badan (TB), umur dan jenis kelamin sebagai parameter. Penggunaan BIA

ini mudah, murah dan diproduksi secara massal. (Deurenberg, 2001).

Massa otot adalah ukuran suatu jaringan yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi

sehingga berperan sebagai alat gerak aktif. (Phaidon, 2014). Kekuatan otot menjadi hal yang

penting bagi setiap individu, termasuk pada pasien DM tipe 2 untuk menjalankan aktivitas

sehari-harinya. Kekuatan otot akan menurun seiring berjalannya usia sehingga perlu dijaga



salah satunya dengan rutin beraktivitas fisik. (Panduan untuk Pelatih Olahragawan Usia Dini,

2010). Kekuatan otot dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap kekuatan otot

genggam menggunakan metode BIA. (Roberts H, 2011).

Pemeriksaan HbA1c sangat berguna untuk memantau ketidakdisiplinan pasien dalam

menjalani terapi/diet dan tidak mencerminkan perubahan kadar glukosa harian sehingga tidak

dapat menggantikan pemeriksaan kadar glukosa darah tetapi lebih merupakan indikator

derajat kontrol DM jangka panjang karena sifat HbA1c yang relatif stabil sepanjang umur

eritrosit dan tidak dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi metabolisme seperti diet,

olahraga dan waktu pengambilan. (Tandra, 2008).

Penatalaksaan khusus DM menurut Perkumpulan Endokrin Indonesia (PERKENI) tahun

2015, yaitu: edukasi, terapi nutrisi medis, latihan jasmani, dan terapi farmakologis. Kegiatan

jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur, merupakan salah satu pilar dalam

pengelolaan DM tipe 2.

Jenis olahraga yang dianjurkan pada penderita DM adalah olahraga aerobik yang bertujuan

untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh khususnya meningkatkan fungsi dan

efisiensi metabolisme tubuh. Olahraga aerobik seperti jogging, berenang, senam kelompok

dan bersepeda tepat dilakukan pada penderita DM karena menggunakan semua otot besar,

pernapasan dan jantung.

Pada senam aerobik misalnya, dari variasi gerakan-gerakan yang banyak terutama gerakan

dasar pada kaki dan jalan dapat memenuhi kriteria CRIPE (Continous, Rhythmical, Interval,

Progressive and Endurance) sehingga sesuai dengan tahapan kegiatan yang harus dilakukan.

Pada individu dengan DM tipe 2, latihan aerobik secara reguler menurunkan HbA1C,

trigliserida, tekanan darah, dan resistensi insulin (Snowling NJ, Hopkins WG, 2006).



Olahraga menurut Islam adalah usaha untuk menumbuhkan jasmani dengan pertumbuhan

yang baik (normal), menguatkan jasmani dan memeliharanya, sehingga mampu

melaksanakan tugas yang bermacam-macam dan beban yang banyak, yang dihadapinya

dalam kehidupan individu dan sosial, dan agar mampu (kebal) menghadapi berbagai penyakit

yang bakal mengancamnya. (Abu bakar Muhammad, ibid, h. 525-26). Beberapa hadist Islam

tentang kebugaran jasmani, salah satu nya hadist tentang hak badan “Sesungguhnya tubuhmu

memiliki hak yang harus kau tunaikan, matamu memiliki hak yang harus kau tunaikan,

istrimu memiliki hak yang harus kau tunaikan, serta tamumu pun memiliki hak yang harus

kau tunaikan”. (HR. Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Am).

1.2 Rumusan masalah

DM tipe 2 terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat dan pola makan yang tidak seimbang.

Pola makan yang tidak seimbang dapat mengakibatkan penimbunan lemak tubuh.

Penimbunan lemak tubuh dapat mempengaruhi indeks massa tubuh. Perhitungan lemak

tubuh dilakukan dengan cara mengukur IMT yaitu perbandingan berat badan (kilogram)

dengan kuadrat tinggi badan (meter), pengukuran lemak tubuh dan massa otot dengan

metode BIA.

Jenis olahraga yang dianjurkan pada penderita DM adalah senam diabetes yang bertujuan

untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh khususnya meningkatkan fungsi dan

efisiensi metabolisme tubuh. Olahraga aerobik seperti jogging, berenang, senam kelompok

dan bersepeda tepat dilakukan pada penderita DM karena menggunakan semua otot besar,

pernapasan dan jantung.

Islam menganjurkan olahraga untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan rohani agar

dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas senam terstruktur

terhadap kadar HbA1c dan indeks massa tubuh, massa otot, dan lemak tubuh pada pasien

DM.



1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah setelah dilakukan senam terstruktur terjadi penurunan HbA1c ?

2. Apakah setelah dilakukan senam terstruktur terjadi penurunan indeks massa tubuh

dan lemak tubuh ?

3. Apakah setelah dilakukan senam terstruktur terjadi peningkatan massa otot ?

4. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh senam terstruktur terhadap kadar

HbA1c, IMT, massa otot, dan lemak tubuh ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui adanya pengaruh antara senam terstruktur dengan penurunan HbA1c

2. Mengetahui adanya pengaruh antara senam terstruktur dengan penurunan IMT,

penurunan lemak tubuh, dan peningkatan massa otot

3. Mengetahui pandangan Islam mengenai pengaruh senam terstruktur terhadap kadar

HbA1c, IMT, massa otot, dan lemak tubuh.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bidang akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran efektivitas senam terstruktur

dalam monitoring HbA1c serta pengaruhnya terhadap indeks massa tubuh, massa

otot, dan lemak tubuh

2. Bidang Pelayanan Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang efektivitas

senam terstruktur dalam menjaga kesehatan tubuh terutama kontrol glukosa darah,

sehingga dapat mencegah terjadinya obesitas dan berbagai komplikasi pada penderita

DM.

3. Bidang Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian

selanjutnya.


