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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Judul Karya Desain 

Judul Tugas akhir untuk karya desain ini, adalah ; 

Perancangan Elemen Interior Exercise Kelompok Lanjut Usia dengan 

Keterbatasan Osteoporosis 

Adapun pengertian judul karya desain di atas adalah sebagai berikut : 

Perancangan : Proses, cara, perbuatan merancang: ~ bangunan 

  itu dilakukan oleh seorang ahli yg masih muda. 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Elemen : Bagian (yg penting, yg dibutuhkan) dr keseluruhan yg lebih besar 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Interior : Bagian dalam gedung (ruang dsb); 2 tatanan perabot (hiasan dsb) 

  di dalam ruang dalam gedung dsb 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Exercise : Latihan fisik, latihan, berlatih 

(http://uuu.sederet.com/translate.php) 

Berlatih : Belajar dan membiasakan diri agar mampu (dapat) melakukan 

sesuatu. 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Kelompok : Kumpulan (tt orang, binatang, dsb); 2 golongan (tt profesi, 

  aliran, lapisan masyarakat, dsb); 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://uuu.sederet.com/translate.php
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
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Lanjut Usia : -- usia sudah berumur; tua; 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Dengan : Kata penghubung menyatakan hubungan kata kerja dng  

   pelengkap atau keterangannya. 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Keterbatasan : Keadaan terbatas: usaha perbaikan harus dilakukan walaupun  

   segala - belum dapat kita elakkan; kita perlu menyadari –  

   kemampuan kita 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

Osteoporosis : Keadaan tulang yg menjadi keropos dan lapuk 

  (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

 

Jadi pengertian dari Perancangan Elemen Interior Exercise Kelompok Lanjut Usia 

dengan Keterbatasan Osteoporosis adalah hasil dari suatu proses pemecahan 

masalah yang menjadi bagian dari dalam ruang gedung bagi golongan manusia 

yang sudah berumur dengan keadaan terbatas keadaan tulang yang menjadi 

keropos dan lapuk untuk belajar atau membiasakan diri agar mampu melakukan 

sesuatu. 

  

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
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1.2 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan populasi dunia dan Indonesia secara khusus mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan populasi manusia tersebut 

diupayakan secara bersama-sama disertai dengan peningkatan kualitas hidup dan 

angka harapan hidup manusia. 

Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan ilmu medis, pangan dan gizi 

yang terus berupaya menciptakan produk kesehatan baru, baik untuk mengobati 

penyakit yang sudah ada maupun mengembangkan suplemen nutrisi yang lebih 

baik lagi. Tidak hanya sampai pada cakupan bidang tersebut saja, perbaikan 

lingkungan terus digalakan untuk masa depan dunia yang lebih baik. 

Adapun upaya di atas merupakan impian luhur yang  masih dalam proses 

dan membutuhkan waktu yang cukup. Permasalahan yang muncul dari 

peningkatan jumlah populasi tersebut sangatlah beragam. Isu dunia kini bergeser 

pada jumlah lansia yang meningkat dan belum mendapat perhatian khusus. 

Demikian juga halnya terjadi pada populasi kelompok lanjut usia di 

Indonesia. Indonesia tergolong dalam kategori Negara berkembang yang kini 

tengah mempersiapkan diri terhadap era globalisasi. Pada masa ini akan terlihat 

perubahan-perubahan yang cukup ekstrem terhadap berbagai aspek, terutama 

aspek sosial. Terlebih lagi adanya perubahan itu bukan lagi bersifat perlu tetapi 

lebih bersifat harus. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia bukanlah sekedar 

mempersiapkan untuk yang akan datang, melainkan juga untuk memperbaiki 

program dan peristiwa historis yang menimbulkan permasalahan yang telah 

mengakar hingga ke seluruh kelompok masyarakat. 
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Perubahan dalam bidang sosial yang paling jelas terlihat adalah pada 

upaya untuk memperbaiki taraf kesejahteraan hidup, perbaikan dalam bidang 

pendidikan, perbaikan dalam bidang kesehatan, hingga perhatian lebih pada 

kelompok lanjut usia yang semakin bertambah. Surabaya sebagai kota terbesar 

kedua di Indonesia dan sebagai salah satu barometer industri dan pertumbuhan 

nasional dalam beberapa aspek juga tidak akan luput dari perubahan tersebut.  

Menurut sensus penduduk Indonesia pada tahun 1990, jumlah penduduk 

Indonesia sebanyak 179.378.946 jiwa
1
 dan mengalami kenaikan penduduk sebesar 

± 13,4 % menjadi 203,46 juta jiwa pada tahun 2000. Pada tahun 2010, 

diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sebesar ± 235 juta jiwa
2
 atau mengalami 

peningkatan sebesar ± 15,1 %. 

Berdasarkan informasi Kementrian dan Informatika Republik Indonesia, 

jumlah penduduk lansia di Indonesia pada tahun 1990 sebanyak 12 juta jiwa dan 

naik menjadi 14 juta jiwa pada tahun 2000. Pada sensus penduduk tahun 2010 

diperkirakan jumlah penduduk lansia naik menjadi ± 23,9 juta jiwa dan pada 

tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi ± 28 juta jiwa
3
. 

Menurut info Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat - 

Kedeputian I Bidang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa jumlah penduduk 

lansia tertinggi lansia terdapat di Jawa Timur yang berdasar pada sensus penduduk 

tahun 2000 berjumlah 7,4 % atau sebanyak 2,6 juta jiwa. Demikian halnya dengan 

                                                             
1
  Data diambil dari Sensus penduduk Indonesia tahun 1990, sumber : 

http://www.docstoc.com/docs/22043762/SUMBER-DAYA-MANUSIA 
2
  Data diambil dari http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/04/29/113637-

jumlah-penduduk-indonesia-diprediksi-235-juta-jiwa 
3
  Data diambil dari http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/jumlah-lansia-di-indonesia-

165-juta-orang/ 
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kota Surabaya yang pada tahun 2010 memiliki penduduk ± 3.282.156 jiwa
4
. 

Jumlah penduduk lansia pada tahun 2000 yang dilakukan Badan Pusat Statistik 

sebesar 229.788 jiwa
5
 yang pada tahun 2010 diperkirakan sebesar ± 300 ribu jiwa

6
 

dengan 26 % diantaranya telah terdeteksi menderita osteoporosis
7
. 

Menurut Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya, luas kota Surabaya 

sebesar 326.37 km
2
 dengan kepadatan penduduk 10.126 jiwa/km2 pada tahun 

1990
8
. Pertumbuhan penduduk 2.9% pertahun yang jauh diatas rata-rata 

pertumbuhan penduduk kota lain di Jawa Timur. 

Osteoporosis merupakan penyakit yang sering dijumpai pada keluhan fisik 

kelompok lanjut usia. Menurut data IOF (International Osteoporosis Fondation) 

diperkirakan ± 75 juta jiwa menderita osteoporosis dengan persebaran meliputi 

Eropa, Amerika, dan Jepang, sepanjang tahun 2000 diperkirakan terjadi patah 

tulang karena osteoporosis sebesar ± 9 juta jiwa. Statistik lain menyebutkan 

osteoporosis di Asia merupakan penyakit yang tidak terdiagnosa dan teratasi 

dengan baik terutama pada daerah pedesaan atau pedalaman, pada tahun 2050 

diperkirakan lebih dari 50% penderita osteoporosis di Asia akan mengalami patah 

tulang
9
. 

                                                             
4
 Data diambil dari http://www.harianbhirawa.com/publik/6841-dispenduk-pemkot-kerahkan-rw-

dan-rt- 
5
 Data diambil dari BPS Surabaya, sensus penduduk tahun 2000 

6
 Data diambil dari interview dengan salah satu pengurus Perwatusi Surabaya 

7
 Data diambil dari 

http://www.medicastore.com/osteoporosis/artikel_utama/22/Tanya_jawab_dengan_dokter_ahli_os

teoporosis.html 
8
 Data diambil dari http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/desi/2003/jiunkpe-ns-s1-2003-41499015-

1026-graha_kasih-chapter1.pdf 
9
 Data diambil dari http://www.iofbonehealth.org/facts-and-statistics.html#factsheet-category-25 
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Data di atas menunjukan bahwa, peningkatan dalam beberapa tahun ke 

depan pertumbuhan kelompok lanjut usia semakin lama akan semakin bertambah, 

dan pergerakan penderita osteoporosis dengan berbagai resikonya akan semakin 

meningkat. Diketahui bahwa penderita osteoporosis memiliki kerapuhan tulang 

yang rentan patah tulang. Hal tersebut memerlukan perhatian khusus agar tidak 

menjadi isu nasional akan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat Surabaya yang 

telah menjadi pusat pelayanan kesehatan untuk Indonesia Timur. 

Terlebih lagi menurut Tri Budi Wahyuni Rahardjo Surabaya merupakan 

satu dari dua kota besar di Indonesia yang telah mulai mencanangkan program 

kota ramah lansia (Ageing Friendly City
10

). Dengan demikian maka tidaklah salah 

bila pemberdayaan perhatian terhadap lansia secara lebih, semisal penderita 

osteoporosis, akan lebih mengena dimulai terutama di Surabaya. 

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memegang adat budaya timur 

yang lebih menghormati dan menghargai orang tua. Dapat dikatakan bahwa 

bentuk penghargaan masyarakat dengan adat budaya timur kepada orang tua 

cukup tinggi dengan memperimbangkan beberapa aspek, diantaranya aspek sosial 

dan ekonomi. Banyak cerita dari masyarakat yang berupaya untuk mengusahakan 

yang baik bagi orang tua mereka, meskipun banyak juga yang tidak demikian 

pada kenyataannya. 

Sejalan dengan perkembangan yang ada dalam aspek teknologi 

menjadikan persepsi masyarakat tidak lagi benar-benar pakem terhadap adat dan 

budaya. Semakin ragamnya masyarakat dengan berbagai kemajuan dan tuntutan 

                                                             
10

  Data diambil dari http://www.dradio1034fm.or.id/detail.php?id=6334 
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jaman dan masuknya pengaruh budaya barat secara tidak langsung akan 

menyebabkan perubahan yang cukup drastis dalam pandangan dan sikap 

masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut akan terasa terutama bagi masyarakat 

kota yang memiliki kemajuan baik dalam infrastruktur dan ekonomi yang lebih 

daripada daerah. Hal tersebut tidaklah dapat dicegah karena perubahan itu perlu 

untuk dapat terus bergerak maju, terlebih lagi kota besar merupakan salah satu 

barometer daerah propinsi bahkan nasional. 

Mereka lebih mengedepankan sikap mandiri yang telah dipupuk sejak 

kecil yang juga merupakan tuntutan jaman. Maka tidak jarang hubungan dalam 

keluarga yang ada cenderung menjadi bermasalah, banyak perbedaan pendapat 

dan permasalahan komunikasi yng timbul. Tak jarang hubungan orang tua dan 

anak pun menjadi renggang, mereka yang masih aktif bekerja menuntut orang tua 

untuk dapat mandiri. Orang tua pun yang pada umumnya memiliki persepsi untuk 

tidak  mau merepotkan anak/keluarga menjadi tertekan. 

Tuntutan anak/keluarga secara langsung maupun tidak langsung tersebut 

merupakan perubahan lingkungan yang cukup mengejutkan bagi orang tua. 

Sebagai manusia sosial yang memiliki akal budi perlulah untuk pandai-pandai 

dalam berkomunikasi untuk dapat menyampaikan maksud, tujuan dan pendapat 

secara baik tanpa menimbulkan perselisihan. Demikian juga halnya apabila 

berkomunikasi dengan orang tua yang telah membesarkan dan membekali dalam 

persiapan menuju kehidupan pribadinya Perlulah mereka untuk lebih 

menghormati bukan hanya terbatas atas jasa orang tua, tetapi juga untuk 

menerapkan adat budaya masyarakat yang ada dan pandangan religiusnya. Semua 
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pandangan religius yang ada menyatakan untuk perlu menghormati orang yang 

lebih tua terlebih lagi orang tua. 

Orang tua yang telah lanjut usia secara umum memiliki permasalahan fisik 

berupa osteoporosis. Gejala fisik yang dirasakan mungkin dianggap sebagai sakit 

“umur” biasa yaitu rasa “kemeng” dan ngilu pada tubuh terutama bagian kaki. 

Ketika ada anggota tubuh yang dirasa tidak nyaman hal tersebut akan berdampak 

secara keseluruhan aspek termasuk mood dan perasaan sensitif terhadap hal-hal 

kecil. Dampak tersebut juga dipengaruhi faktor usia, secara psikologis 

perkembangan psikologis orang lanjut usia seperti anak-anak. Baiklah mereka 

yang masih aktif bekerja dan berusia muda mampu memahami kondisi orang tua 

yang demikian dan menangani dengan tepat serta bijak, apabila ditangani secara 

ceroboh dan tanpa mempertimbangkan perasaaan orang tua yang terjadi adalah 

hubungan yang menjadi renggang dan semakin renggang.  

Penanganan osteoporosis secara khusus bertumpu pada penanganan medis 

melalui obat-obatan dan tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut merupakan syarat 

mutlak, akan tetapi pihak medis terkait pun sangat mengajurkan akan adanya 

aktivitas fisik secara rutin untuk memperbaiki masa dan densitas tulang yang telah 

rapuh. Terapi/aktivitas fisik yang diperlukan merupakan bentuk kewajiban terapi 

yang bersifat kontinuitas seumur hidup. Masyarakat penderita osteoporosis pada 

umumnya melakukan terapi/aktivitas fisik pada saat adanya acara senam bersama. 

Sedangkan pada klinik/pusat rehabilitasi medik rumah sakit tidak ada ruang 

khusus yang diperuntukkan untuk penderita osteoporosis. 
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Ruang rehabilitasi medik memanglah melayani adanya terapi/aktivitas 

fisik tersebut, akan tetapi pada dasarnya ruang rehabilitasi medik tersebut 

diperuntukkan bagi penderita patah tulang/retak tulang. Dengan kata lain, 

penderita yang menjalani terapi di pusat rehabilitasi medik berada pada kondisi 

yang cukup parah, padahal tidak semua penderita osteoporosis mengalami patah 

tulang. 

Hal tersebut secara tidak langsung memberikan dampak/beban psikologis 

kepada penderita osteoporosis, yang secara tidak langsung memberikan stigma 

bahwa mereka mengalami gangguan tulang yang tergolong parah dan memberikan 

tekanan untuk menghindari sebisa mungkin aktivitas. 

Penderita osteoporosis sangat disarankan untuk beraktivitas yang tentu 

saja disesuaikan dengan umur dan kondisi penderita. Semakin penderita 

osteoporosis malas beraktivitas, maka ancaman rentan patah tulang tersebut 

semakin meningkat. 

Bukanlah hal yang mudah ketika seorang dengan osteoporosis mengalami 

patah tulang untuk dapat pulih kembali seperti sedia kala, kemungkinannya bahwa 

kecil untuk dapat pulih kembali dengan normal. Ketika hal tersebut terjadi, akan 

memberikan permasalahan baru yang lebih rumit dan membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit.  

Untuk membantu mengatasi hal tersebut diperlukan adanya elemen 

interior yang dapat membantu dan terlebih lagi mengkondisikan lansia untuk tetap 

dapat dan terus melakukan terapi/aktivitas fisik, bahkan pada saat santai dan 

senggang di rumah.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari Perancangan Elemen Interior Exercise 

Kelompok Lanjut Usia dengan Keterbatasan Osteoporosis, adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana mendesain dan mengkondisikan elemen atau (produk) 

interior yang secara konsep dasar mampu mensupport postur tubuh 

bagi penderita osteoporosis? 

b. Bagaimana mendesain dan mengkondisikan jenis aktivitas exercise 

dapat dilakukan pada saat penggunaan elemen interior? 

c. Elemen atau (produk) interior apa yang dapat mencakup kebutuhan di 

atas? 

d. Bagaimana mendesain dan mengkondisikan sistem dari aktivitas 

exercise pada elemen atau (produk) interior yang didesain?  

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari Perancangan Elemen Interior Exercise Kelompok Lanjut Usia 

dengan Keterbatasan Osteoporosis, adalah: 

a. Menciptakan elemen atau (produk) interior yang mensupport penderita 

osteoporosis 

b. Menciptakan elemen atau (produk) interior yang memiliki kegunaan 

khusus bagi penderita osteoporosis 

 



11 
 

1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan ini diharapkan masyarakat pada umumnya tidak 

serta merta memberikan perhatian kecil kepada orang tua dikarenakan kondisi 

fisik yang terus menurun dan dianggap tidak bisa apa-apa. Kondisi fisik mereka 

mungkin memang telah menurun, akan tetapi bukan berarti tidak berdaya karena 

memang sudah sewajarnya. Kondisi dan ketidakberdayaan mereka merupakan 

akibat dari penanganan dan pemberdayaan yang kurang tepat terhadap gejala dan 

perubahan yang ada, salah satunya faktor kesehatan. Orang tua perlu memperoleh 

perhatian khusus karena mereka yang mengawali generasi kita saat ini dan 

berupaya mengkondisikan yang terbaik bagi kita. 

 Manfaat lain dari perancangan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk 

terus mengembangkan dan memberikan solusi yang tepat guna terhadap 

permasalahan lainnya, sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam 

hidup. Baik hidup dalam lingkungan kecil maupun dalam masyarakat luas, untuk 

terpenuhinya hari depan yang lebih baik. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


