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PREAMBULE

PENUAAN ADALAH PROSES FISIOLOGIS YG 
BELUM DAPAT DIJELASKAN SECARA PASTI



Studi mengenai penuaan ini sudah ditinggalkan
orang, akan tetapi karena kemajuan ilmu
pengobatan untuk penyakit menular seperti
antibiotika, sulfa dan bermacam vaksin , 
menyebabkan semakin banyak orang hidup
sampai usia lanjut tapi dengan kemampuan yang 
kurang

problem 



• Karena itu para ahli mulai menoleh pada 
problem ini seperti dokter, pekerja sosial, dan 
ilmuwan lainnya 

• Dari hasil penelitian di AS terjadi peningkatan 
umur harapan hidup dari umur 47 tahun pada 
1900 menjadi umur 75 tahun sekarang 



• Proses penuaan Yaitu kerusakan progresif struktur
dan fungsi makhluk dewasa karena SUDAH TUA  
yang akhirnya menyebabkan kematian organisme
tersebut

• Akibat kurangnya kemampuan dan fungsi ini
mengakibatkan makhluk tersebut kurang tahan
terhadap penyakit menular atau sering terjadi
gangguan vital yang dapat mempercepat kematian
jaringan sekitarnya



Aging Process

• Adalah suatu proses menghilangnya secara 
perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk 
memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan 
fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan thd 
infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita 
(Darmojo, 2004)



Menua  bukan penyakit  terus menerus 
proses fisiologis  berkurangnya fungsi tubuh 
 berdampak patologis masalah kesehatan

Keperawatan gerontik



PENYEBAB PENUAAN  BELUM JELAS

HANYA BERUPA TEORI SAJA



TEORI-TEORI PROSES MENUA

Pada dasarnya dibagi menjadi dua (Azizah, 2011), yaitu :
1. Teori biologi

a. Teori seluler
b. Teori “genetic clock”
c. Sintesis protein
d. Keracunan oksigen
e. Sistem imun
f. Mutasi somatik (teori error catastrophe)
g. Teori menua akibat metabolisme
h. Kerusakan akibat radikal bebas

2. Teori psikososial
a. Activity theory
b. Continuity theory
c. Disengagement theory



Teori Seluler

• Penurunan kemampuan sel dalam membelah

• Jumlah sel yg akan membelah pada lansia 
lebih >> sedikit

• Sel sistem syaraf, muskulo, jantung 
irreversibel  aging proses  penurunan 
fungsi >> dahulu

• Inrepair  Unrepair  dead

* Telomer semakin memendek



Teori “genetic clock”

• Genetic clock  jam genetik  TIMER 
sudah diprogram dari awal  kapan mulai & 
kapan selesai

• Jika jam genetik berhenti mati meskipun 
tanpa penyebab

• Setiap spesies punya perbedaan harapan 
hidup (jam genetik) yg nyata



Genetic clock tiap spesies berbeda-beda

Secara teoritis memungkinkan pemutaran ulang jam biologis 
 bantuan faktor eksternal  peningkatan kesehatan, 
pencegahan penyakit, atau tindakan-tindakan tertentu

Bulus 170 tahun
Manusia 116 tahun
Kerang 80 tahun
Kakatua 70 tahun
Gajah                                      70 tahun
Burung hantu 68 tahun
Kuda 62 tahun
Chipanse 50 tahun
Gorilla                                    48 tahun
Beruang 47 tahun
Bangau 35 tahun

Kucing 30 tahun
Anjing 27 tahun
Sapi 20 tahun
Kelinci 18 tahun
Ayam 14 tahun
Tikus 5 tahun
Mencit 5 tahun
Kecoa 1 tahun
Nyamuk 5 bulan
Lalat 70 hari



Sintesis protein (kolagen & elastin)

• Perubahan sintesis protein (kolagen dan 
kartilago, elastin)  perubahan struktur kimia 
protein  fleksibilitas ↓, lebih tebal  kulit 
berkerut, hilangnya elastisitas, penurunan 
mobilitas



Keracunan oksigen

• Kemampuan sel dalam tubuh untuk 
mempertahankan diri dari oksigen yang 
mengandung zat racun kadar tinggi 
membran sel rusak  proses dalam sel 
terganggu (protein)  penurunan reproduksi 
sel



Sistem Imun

• Kemampuan sistem imun mengenali dirinya 
sendiri (self recognition) menurun merusak 
sel tubuh nya sendiri sedikit demi sedikit 
autoimunitas 

• Disisi lain sistem imun daya tahannya menjadi 
turun  daya serang thd sel kanker menurun 
 sel kanker leluasa membelah



Mutasi somatik (teori error catastrophe)

• Kesalahan mekanisme pengontrolan genetik 
seluler  transkripsi dan transalasi DNA/RNA 
 terbentuk enzim yg salah  reaksi 
metabolisme yang salah mengurangi 
fungsional sel  katastrop



Teori menua akibat metabolisme

• Pengurangan intake kalori menghambat 
pertumbuhan dan memperpanjang umur 
menurunnya proses metabolisme

• Penurunan hormon insulin dan hormon 
pertumbuhan menurunnya proses 
metabolisme memperpanjang umur



Kerusakan akibat radikal bebas

• Radikal Bebas (RB)  terbentuk dari alam bebas, 
dalam tubuh di fagosit (pecah), dan sebagai 
produk sampingan proses sel  superoksida (O2-
), radikal hidroksi (OH), dan juga peroksida 
hidrogen (H2O2)  pemendekan telomer

• RB bersifat merusak  dapat beraksi dengan 
DNA  ada mekanisme penangkal

• Lansia  sistem penangkal melemah  RD↑



Aktivitas atau Kegiatan (Activity Theory)

• Masa muda aktif dan terus terjaga sampai tua 
 sense of integrity terjaga  lansia sukses

• Aktif dalam kegiatan sosial  stabil



Kepribadian Berlanjut (Continuity Theory)

• Perubahan yg terjadi dipengaruhi oleh tipe 
personality yang dimilikinya

• Dasar kepribadian/tingkah laku tidak berubah 
pada lansia  identitas yg mantap 
memudahkan memelihara hubungan dengan 
masyarakat



Teori Pembebasan (Disengagement Theory)

• Usia bertambah  pelan tapi pasti 
melepaskan diri dari masyarakat  interaksi 
sosial menurun  triple loss

• Kehilangan peran (loss of role)

• Hambatan kontak sosial

• Berkurangnya komitmen



PERUBAHAN YANG TERJADI PADA LANSIA

• Perubahan fisik

• Perubahan kognitif

• Perubahan psikososial

• Perubahan spiritual



Perubahan Fisik

• Sistem indra

– Penglihatan : presbiopi, lensa kaku, pelumas mata 
berkurang, ketajaman penglihatan menurun

– Pendengaran : presbiakusis  thd nada/suara 
tinggi  respon suara tidak jelas

– Integumen : kulit atrofi, kendur, tidak elastis. 
Kekurangan cairan  tipis dan berbercak. Pigmen 
coklat (liver spot)



Sistem muskuloskeletal

• Jaringan penghubung (kolagen dan elastin)
– Bentuk tidak teratur  elastisitas/fleksibilitas menurun  kesulitan 

bergerak

• Kartilago
– Permukaan sendi rata & kemampuan regenerasi kartilago kurang 

rentan gesekan peradangan, kaku, nyeri, gerak terbatas

• Tulang  
– Kepadatan tulang menurun  osteoporosis  bila jatuh beresiko 

fraktur

• Otot
– Penurunan jumlah & serabut otot  kekuatan, fleksibilitas menurun

• Sendi 
– Fleksibilitas & elastibilitas sendi menurun  bengkak, kaku sendi, 

nyeri gerak



Sistem kardiovaskular dan respirasi

• Kardiovaskular
– Massa jantung bertambah  hipertrofi 

peregangan menurun  kekakuan vaskuler + 
baroreseptor ↓ TD meningkat

• Respirasi 
– Otot, kartilago, sendi torak kaku  ekspansi paru 

terganggu  ambilan oksigen terganggu

– Kapasitas total paru tetap, volume cadangan paru 
bertambah  kompensasi kenaikan ruang rugi 
paru



Pencernaan dan Metabolisme

• Kehilangan gigi

• Indra pengecap menurun

• Sensitifitas lapar menurun

• Peristaltik melemah  konstipasi

• Liver mengecil  penyimpanan menurun 
metabolisme obat menurun  dosis obat 
dikurangi



Sistem Perkemihan

• Penurunan laju filtrasi, ekskresi, dan 
reabsorbsi ginjal

• Ekskresi obat dan produk metabolitnya 
terganggu

• Pola berkemih tidak normal  sering BAK 



Sistem Syaraf

• Perubahan anatomi dan atrofi yg progresif

• Penurunan koordinasi dan aktifitas

• Penurunan persepsi sensori, respon motorik 
 perubahan morfologis dan biokimia

• Koordinasi keseimbangan : kekuatan otot, 
reflek, perubahan postur



Sistem Reproduksi

• Mengecilnya ovarium dan uterus

• Atrofi payudara

• Testis masih produksi sperma  jumlah 
menurun

• Dorongan seksual menetap sampai usia 70 
tahun  asal kondisi kesehatan baik

• Selaput lendir menurun, permukaan halus, 
sekresi berkurang, sifat lebih alkali (basa)



PERUBAHAN KOGNITIF

• Memory 
– Paling awal menurun
– Long term memory tidak banyak berubah
– Short term memory memburuk 

• IQ
– Informasi matematika tetap, persepsi dan fantasi menurun

• Learning
– Bila tidak ada demensia  kemampuan belajar baik
– Promotif-preventif lebih diutamakan

• Pemahaman
– Menurun  konsentrasi & pendengaran menurun

• Problem solving
– Masalah semakin banyak  penurunan indra  proses problem 

solving lama  resiko stress



PERUBAHAN KOGNITIF

• Decision making
– Membutuhkan petugas pendamping  proses lama 
 sebagai pertimbangan  eksekutor tetap lansia

• Kebijaksanaan
– Tergantung tingkat kematangan personality

• Kinerja
– Penurunan kinerja secara kualitas dan kuantitas

• Motivasi 
– Motivasi cukup besar  tapi tidak didukung fisik yg 

mencukupi



PERUBAHAN PSIKOSOSIAL

• Pensiun
– Terjadi kehilangan (financial, status, teman/kenalan, dan 

kegiatan/pekerjaan)

• Aspek kepribadian
– Perubahan kepribadian sbg akibat perubahan fungsi 

kognitif dan psikomotor

• Peran sosial di masyarakat
– Penurunan sistem indra  diasingkan

• Perubahan minat
– Minat thd diri bertambah, minat thd penampilan 

menurun, minat thd uang meningkat, minat rekreasi tetap 
tapi menyempit



PERUBAHAN SPIRITUAL

• Semakin tua semakin terintegrasi dengan 
agama dan kepercayaan (Maslow, 1976)

• Tantangan akhir  kematian  bersiap diri

• Kesadaran tentang kematian meningkat 
tidak takut thd kematian



TERIMAKASIH


