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ABSTRAK

PENGARUH LINE DANCE TERHADAP KADAR TRIGLISERIDA

WANITA LANSIA DI POSYANDU LANSIA "MEKAR SARI"

SURABAYA INDONESIA

Lilik Tri Sulistyowati, Rwahita Satyawati D, SM Mei Wulan

Latar Belakang : Trigliserida pada wanita lansia menunjukkan kadar yang paling
tinggi dibandingkan dengan wanita usia muda maupun laki-laki usia muda dan
tua. Latihan endurance dapat menghambat resistensi insulin yang akan
meningkatkan inhibisi HSL (hormone sensitive lipase) di jaringan adiposa dan
meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein lipase (LPL) sehingga terjadi penurunan
kadar TG. Line dance adalah aktivitas sosial yang baru, menarik, dan berpotensi
untuk mempengaruhi risiko jatuh, mempengaruhi vestibular dan keseimbangan,
merangsang aktivitas otot yang berulang, intensitas rendah, bone loading
(stamping). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh line dance
terhadap kadar trigliserida pada wanita lansia.

Metode : Delapan belas wanita lansia usia 60-75 tahun yang memenuhi kriteria
inklusi berpartisipasi dalam penelitian ini. Subyek dialokasikan secara random
menjadi dua kelompok, 9 orang kelompok intervensi dan 9 orang kelompok
kontrol. Subjek dalam kelompok intervensi mendapatkan line dance serta
penyuluhan dan leaflet diet, sedangkan kelompok kontrol hanya mendapatkan
penyuluhan dan leaflet diet tanpa line dance. Kadar TG dinilai di pagi hari setelah
12 jam puasa, sebelum perlakuan dan dievaluasi ulang setelah enam minggu.

Hasil : Dalam penelitian ini, terjadi penurunan kadar TG yang signifikan (p =
0,006) pada kelompok perlakuan, tidak ada penurunan signifikan kadar TG pada
kelompok kontrol (p = 0,08). Perubahan antara kedua kelompok tidak
menunjukkan perbedaan yang bermakna (p = 0,634).

Kesimpulan : Terdapat penurunan kadar trigliserida wanita lanjut usia yang
mendapatkan line dance juga penyuluhan dan leaflet diet di posyandu Mekar Sari
Surabaya.

Kata kunci : Line dance, lansia, trigliserida.
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