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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, 

total sebanyak 237.641.326 (Badan pusat statistik, 2012). Pada  tahun 2010 

terdapat 19,93 juta jiwa atau sebesar 8,48 %, dan sampai tahun 2020 di 

perkirakan jumlah lansia mencapai 28,82 juta jiwa atau 11,34%  (Darmojo, 

2011). Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 persentase  di daerah 

perkotaan meningkat dari  42,1 persen pada tahun 2000,  menjadi  49,8  persen  

pada  tahun  2010. Angka ini di perkirakan akan terus mengalami peningkatan. 

Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan 

menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Perbedaan status ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, gaya hidup 

dan karakteristik lingkungan berpengaruh terhadap status kesehatan. 

 Faktor ekonomi yaitu pendapatan yang lebih rendah  terjadi di daerah 

pedesaan erat  kaitannya dengan status kesehatan yang lebih buruk, ini karena 

keamanan lingkungan tempat tingal kurang danakses ke layanan kesehatan 

yang tidak mudah untuk dijangkau, serta nutrisi yang kurang (Wanless, 2001). 

Rendahnya status ekonomi akan mempengaruhi akses terhadap pelayanan 

kesehatan dan dapat meningkatkan angka kejadian penyakit (Mauk, 2010 

dalam Achmanagara, 2012).  

 Pada lansia terjadinya proses penuaan dapat menimbulkan berbagai 

masalah salah satunya terjadi penurunan  fungsi  dan  kekuatan  otot yang  akan 
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mengakibatkan  penurunan  kemampuan  mempertahankan  keseimbangan  

postural  lansia. Faktor eksternal seperti lingkungan yang tidak aman, 

penggunaan alat bantu jalan serta penggunaan alas kaki dan pakaian yang 

kurang tepat, status nutrisi yang kurang mengakibatkan atrofi otot dan 

keseimbangan yang buruk (Singh, 2000).  

 Keseimbangan postural lansia yang tidak dikontrol, dapat meningkatkan 

resiko jatuh pada  lansia  (Siburian, 2006).   Menurut WHO global report on 

falls prevention in older age (2007) terdapat beberapa faktor utama resiko jatuh 

yaitu faktor biologis (usia, jenis kelamin dan penurunan fisik), perilaku, 

lingkungan, serta faktor sosial ekonomi yang berkaitan dengan rendahnya 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kurangnya interaksi sosial, terbatasnya 

akses kelayanan kesehatan dan sosial, dan kurangnya sumber daya manusia. 

 Akibat gangguan keseimbangan adalah kemunduran terutama di bidang 

kemampuan fisik sehinggga timbul gangguan dalam hal mencukupi aktivitas 

kebutuhan sehari-harinya (AKS) sehingga dapat meningkatkan ketergantungan 

untuk memerlukan bantuan orang lain (Nugroho, 2008). Ada hubungan antara 

penurunan keseimbangan postural dan kebugaran fungsional. Penurunan ini 

membatasi lansia untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (Islam et al, 

2004). Hal ini berpengaruh pada aktivitas untuk hidup mandiri, seperti 

berjalan, keseimbangan bergerak dan berdiri (Hairi et al., 2012). Aktivitas 

kehidupan sehari-hari (AKS) merupakan aktivitas pokok pokok bagi perawatan 

diri, meliputi pergi ke toilet, makan, berpakaian (berdandan), mandi, dan 

berpindah tempat (Setiabudi, 2005). 
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 Dari hal diatas peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa signifikan 

“Pengaruh keseimbangan postural terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari 

pada lansia di pedesaan dan perkotaan” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada beda pengaruh keseimbangan postural terhadap aktivitas 

kehidupan sehari-hari pada lansia di pedesaan dan perkotaan? 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui beda pengaruh keseimbangan postural terhadap 

aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia di pedesaan dan perkotaan 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

mengenai pengaruh keseimbangan postural terhadap aktifitas kehidupan 

sehari-hari lansia di pedesaan dan perkotaan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti. 

 Menambah pengetahuan, dan pengalaman dalam  mengembangkan 

diri dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, khususnya di bidang 

fisioterapi di masa yang akan datang. 

b. Bagi Masyarakat  

Memberi informasi akan pentingnya keseimbangan postural pada lansia 

terhadap aktifitas kehidupan sehari-hari lansia di pedesaan dan perkotaan.  
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c. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penilaian 

keseimbangan postural lansia terhadap aktifitas sehari-hari di pedesaan 

dan perkotaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


