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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Perkembangan penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia menarik 

untuk diamati karena dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung meningkat. 

Hal ini dipengaruhi oleh  majunya pelayanan kesehatan, menurunnya 

angka  kematian  bayi  dan  anak,  perbaikan  gizi  dan  sanitasi  dan  

meningkatnya pengawasan  terhadap  penyakit  infeksi (Depkes, 2010). 

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) pada tahun 2011 jumlah penduduk dunia telah mencapai angka 

tujuh miliar jiwa dan satu miliar di antaranya adalah penduduk lansia. 

Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat di dunia dengan jumlah 

lansia 24 juta jiwa yang belum terlalu mendapat perhatian. 

 Lanjut usia adalah orang yang sistem-sistem biologisnya 

mengalami perubahan-perubahan struktur dan fungsi sehingga 

mempengaruhi status kesehatannya (Aswin, 2003). Konsep status 

kesehatan terintegrasi dalam tiga domain utama, yaitu fungsi biologis, 

psikologis (kognitif dan afektif) serta sosial. (Saladin, 2007). Saat 

memasuki usia lanjut, manusia mengalami beberapa kemunduran dan 

kelemahan. Akumulasi defisit pada usia lanjut seperti kelemahan otot, 

gangguan keseimbangan dan abnormalitas neuromuskular, berakibat 
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turunnya mobilitas yang dapat mengakibatkan roboh dan kesulitan dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. 

 Dengan menurunnya fungsi berbagai organ, maka lansia menjadi 

rentan terhadap penyakit. Penyakit pada lansia seperti gangguan 

degeneratif, yang meliputi gangguan peredaran darah karena pengerasan 

pembuluh darah, gangguan metabolik antara lain diabetes melitus, mudah 

jatuh karena gangguan muskuloskeletal dan gangguan kesehatan lainnya 

(Nugroho 2008). 

  Menurunnya kemampuan fisik pada lansia mengakibatkan lansia 

rawan mengalami kejadian jatuh. Berbagai faktor yang mempengaruhi 

adanya jatuh atau roboh pada lansia ada beberapa hal, yakni faktor host 

(diri lansia), faktor aktifitas, faktor  lingkungan dan faktor obat-obatan. 

Faktor host (diri lansia) salah satunya adalah mengenai masalah 

keseimbangan pada tubuh yang sering menyebabkan lansia  tiba-tiba jatuh 

(Probosuseno, 2009). Seperti diketahui komplikasi akibat jatuh seperti 

fraktur kolum femoris dapat mengakibatkan gangguan mobilitas pada 

lansia. Disamping itu akibat dari jatuh tidak hanya menimbulkan perlukaan 

fisik tapi juga menimbulkan masalah psikis, seperti perasaan takut akan 

jatuh itu sendiri. Oleh karena itu gangguan berjalan dan jatuh berperan 

penting dalam kesehatan dan kualitas hidup para lansia (Darmojo, 2006) 

  Survei komunitas melaporkan, sekitar 30% lansia di atas 65 tahun 

pernah mengalami jatuh setiap tahunnya dan separuhnya pernah jatuh 

lebih dari sekali. Bahkan pada lanjut usia di atas 80 tahun, sekitar 50% 
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pernah mengalami jatuh. Walaupun tidak semua kejadian jatuh 

mengakibatkan luka atau memerlukan perawatan, tetapi kejadian luka 

akibat jatuh meningkat terutama pada usia di atas 85 tahun. Pada lansia 

yang jatuh, sekitar 5% mengalami patah tulang, sekitar 1% patah tulang 

paha dan 5-11% mengalami luka berat. Luka merupakan penyebab 

kematian nomor lima pada lansia dan sebagian besar luka terjadi alabat 

jatuh (Probosuseno, 2009). 

   Sekitar 28-35% orang yang berusia 65 tahun dan lebih jatuh setiap 

tahunnya dan meningkat menjadi 32-42%  pada usia 70 tahun. Frekuensi 

jatuh meningkat seiring dengan bertambahnya umur pada lansia yang 

terjadi pelemahan pada otot-otot dan dapat juga disebabkan factor 

degenartif lainnya (WHO, 2007) 

   Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari 12 

responden yang diambil sebagai sampel dapat dilihat bahwa semakin 

sering frekuensi jatuh yang terjadi pada responden dalam satu tahun 

terakhir akan berdampak dan memiliki hubungan dengan hasil 

pemeriksaan keseimbangan yang diukur dengan Time Up & Go Test. 

Dengan melihat dampak dan komplikasi jatuh yang dapat 

meningkatkan morbiditas dan mortalitas maka perlu dilakukan evaluasi 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian jatuh, salah satunya 

adalah penilaian terhadap keseimbangan dan gangguan berjalan yang 

menempati posisi kedua faktor penyebab jatuh (Jonsson, 2006 Fuller, 

2000). Sehingga peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian untuk 
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mengetahui hubungan antara keseimbangan dinamis pada lansia dan 

kejadian jatuh pada lansia yang diukur dengan Time Up & Go Test. 

B. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah 

hubungan antara keseimbangan dinamis lansia dan kejadian jatuh pada 

lansia di Posyandu Lansia Aisyiyah Ranting Pucangan dan Posyandu 

Lansia Desa Benowo Karang anyar? 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara 

keseimbangan dinamis lansia terhadap kejadian jatuh di Posyandu Lansia 

Aisyiyah Ranting Pucangan dan Posyandu Lansia Desa Benowo Karang 

anyar. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

       Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan 

dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya gambaran 

mengenai keseimbangan tubuh dan riwayat jatuh padal lansia 

2. Manfaat paktis 

       Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas hidup 

pada lansia dan memberikan infomasi apa saja yang dapat menjadi 

faktor keseimbangan tubuh pada lansia 

 


