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ABSTRAK 

Latar Belakang: Usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 

60 tahun. Proses menua akan mempengaruhi perubahan pada sistem tubuh, salah 

satunya penurunan fungsi muskuloskeletal. Penurunan fungsi yang nyata adalah 

penurunan kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau kelompok 

otot untuk menghasilkan gaya maksimal. Otot quadriceps femoris merupakan otot 

pada sendi lutut yang berfungsi sebagai stabilisasi aktif sendi lutut dan juga 

berperan dalam pergerakan sendi yaitu gerakan ekstensi knee yang digunakan 

dalam aktifitas berjalan. Penurunan kekuatan otot kaki diidentifikasi sebagai 

faktor risiko yang paling kuat terkait dengan risiko jatuh. Penurunan kekuatan otot 

quadriceps femoris merupakan faktor risiko jatuh pada usia diatas 50 tahun.  

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

kekuatan otot quadriceps femoris dengan risiko jatuh pada lansia. 

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode survei cross sectional 

dengan pendekatan observasi poin time opproach. Responden dalam penelitian ini 

adalah semua lansia di Desa Teguhan dengan usia diatas 60 tahun dan dilakukan 

di Desa Teguhan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten 

Sragen dengan total sampel 20 orang, diambil dengan tehnik purposive sampling 

pada bulan Juli 2014. Kekuatan otot quadriceps femoris diukur dengan tes 1RM 

dan tingkat risiko jatuh dinilai dengan time up and go test. 

Hasil: Uji korelasi menggunakan uji non parametrics spearman, diperoleh hasil  

p = < 0,05 ( p = 0,024) yang berarti bahwa korelasi antara kekuatan otot 

quadriceps femoris dengan risiko jatuh adalah bermakna, dimana terdapat 

hubungan diantara dua variabel yang diuji. Kekuatan korelasi menunjukkan 

bahwa kekuatan otot quadriceps femoris berpengaruh terhadap risiko jatuh 

sebesar -0,503% yaitu cukup dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Tanda (-) 

menunjukkan hubungan yang berlawanan, semakin besar nilai satu variabel 

semakin kecil variabel lainnya dimana semakin besar kekuatan otot quadriceps 

femoris maka semakin kecil tingkat risiko jatuh pada lansia. 

Kesimpulan: Ada hubungan kekuatan otot quadriceps femoris dengan risiko 

jatuh pada lansia. 

Kata kunci: Lansia, Kekuatan Otot Quadriceps Femoris, Risiko Jatuh 
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PENDAHULUAN 

Penuaan (menjadi tua) merupakan proses natural dan kadang-kadang tidak 

mencolok. Penuaan (aging) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-

lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan 

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan 

terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita 

(Darmojo, 2000). 

Proses menua akan mempengaruhi perubahan pada semua sistem tubuh, 

salah satunya perubahan pada sistem muskuloskeletal. Perubahan pada sistem 

muskuloskeletal berpengaruh terhadap penurunan kepadatan tulang, perubahan 

struktur otot, penurunan fungsi kartilago, penurunan kekuatan otot, dan penurunan 

fleksibilitas otot serta sendi (Pudjiastuti, 2003). Penurunan fungsi yang nyata pada 

lansia adalah penurunan masa otot atau atropi. Penurunan masa otot ini 

merupakan faktor penting yang mengakibatkan penurunan kekuatan otot dan daya 

tahan otot (Lauretani et al., 2003). 

Kekuatan otot merupakan kemampuan otot atau grup otot tegangan dan 

tenaga selama usaha maksimal baik secara statis maupun dinamis (Kisner, 2007). 

Selain dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kekuatan otot juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti faktor biomekanik, faktor neuromuscular (ukuran cross 

sectional otot, recruitment motor unit, tipe kontraksi, jenis serabut otot, dan 

kecepatan kontraksi), faktor metabolisme yang berhubungan dengan ketersediaan 

energy (Hardjono, 2012). 
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Seiring bertambahnya umur, kekuatan otot akan mengalami penurunan 

secara bertahap. Penurunan kekuatan otot kaki, khususnya otot quadriceps 

femoris merupakan faktor risiko jatuh pada usia diatas 50 tahun (Wandhani et al., 

2011). Otot quadriceps femoris merupakan otot pada sendi lutut yang berfungsi 

sebagai stabilisasi aktif sendi lutut dan juga berperan dalam pergerakan sendi 

yaitu gerakan ekstensi knee yang digunakan dalam aktifitas berjalan. Grup otot ini 

terdiri atas beberapa otot yaitu rectus femoris, vastus medial, vastus intermedius, 

vastus lateral. Otot quadriceps femoris memiliki kekuatan melebihi kekuatan 

otot-otot ekstensor yang ada. Oleh karena itu otot ini memerlukan kekuatan yang 

maksimal agar dapat melakukan fungsinya (Hardjono, 2012). 

Jatuh merupakan kegagalan manusia untuk mempertahankan keseimbangan 

badan untuk berdiri. Keseimbangan ini dapat dicapai oleh karena kerjasama dari 

otot-otot anti gravitasi, alat sensoris pada kulit, otot dan sendi. Informasi dibawa 

dengan cepat kepusat apabila ada pergerakan badan dan secepatnya dilakukan 

koreksi pada keseimbangan (Fillit et al., 2010). Faktor resiko jatuh pada usia 

lanjut dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal (Fillit et al., 2010). Faktor internal faktor yang berasal dari dalam tubuh 

lanjut usia sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar 

(lingkungan sekitar) (Nugroho, 2000). 

TUJUAN  

Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot quadriceps femoris dengan 

risiko jatuh pada lansia. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan metode survei cross sectional dengan pendekatan 

observasi poin time opproach. Responden dalam penelitian ini adalah semua 

lansia di Desa Teguhan Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang 

Kabupaten Sragen dengan usia diatas 60 tahun dan dilakukan di Desa Teguhan 

Kelurahan Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dengan 

total sampel 20 orang yang diambil dengan tehnik purposive sampling pada bulan 

Juli 2014. Dimana dalam hal ini, responden diukur kekuatan otot quadriceps 

femoris dengan menggunakan tes 1RM dan dinilai tingkat risiko jatuh dengan 

menggunakan  time up and go test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Tabel distribusi responden menurut umur 

Umur 
Responden 

Jumlah Presentase 

60-64 tahun 6 30 % 

65-69 tahun 3 15 % 

70-74 tahun 9 45 % 

75-79 tahun 2 10 % 

Jumlah 20 100 % 

Sumber : data primer  

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat umur responden terbanyak 

adalah umur 70-74 tahun berjumlah 9 orang (45,0 %) dan terendah adalah 

umur 75-79 tahun berjumlah 2 orang (10 %). 
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Tabel distribusi responden menurut jenis kelamin 

Jenis Kelamin 
Responden 

Jumlah Presentase 

Perempuan  11 55,0 % 

Laki-laki 9 45,0 % 

Jumlah 20 100 % 

Sumber : data primer 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat jenis kelamin responden 

terbanyak adalah perempuan berjumlah 11 orang (55,0 %) dan terendah 

adalah laki-laki berjumlah 9 orang (45,0 %). 

Tabel distribusi responden menurut pekerjaan 

Pekerjaan 
Responden 

Jumlah Presentase 

Buruh  13 65,0 % 

Ibu rumah tangga 5 25,0 % 

Tidak bekerja 2 10,0 % 

Jumlah 20 100 % 

Sumber : data primer 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pekerjaan terbanyak adalah buruh 

dengan jumlah 13 orang (65,0 %) dan pekerjaan terendah adalah tidak 

bekerja sebanyak 2 orang (10 %). 

Tabel  Distribusi responden menurut  

kekuatan otot quadriceps femoris 

1RM 
Responden 

Jumlah Presentase 

4,44 kg 1 5,0 % 

4,70 kg 3 15,0 % 

5,00 kg 7 35,0 % 

5,33 kg 6 30,0 % 

5,71 kg 1 5,0 % 

6,15 kg 2 10,0 % 

Jumlah 20 100 % 

Sumber : data primer 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kekuatan otot quadriceps femoris  

terbanyak adalah 5,00 kg dengan jumlah 7 orang (35,0 %) dan kekuatan 

otot quadriceps femoris terendah adalah 4,44 kg dan 5,71 kg sebanyak 1 

orang (5,0 %). 

Tabel  Distribusi responden menurut time up and go test 

Time up and go 

test (detik) 

Responden 

Jumlah Presentase 

10,21 – 14,61  11 55,0 % 

14,62 – 19,01 8 40,0 % 

>19,02 1 5,0 % 

Jumlah 20 100 % 

Sumber : data primer 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan time up and go test  terbanyak 

adalah 10,21 – 14,61 detik dengan jumlah 11 orang (55,0 %) dan time up 

and go test  terendah adalah >19,02 detik dengan jumlah 1 orang (5,0%). 

2. Hasil Analisa Data 

Analisa hubungan antara kekuatan otot quadriceps femoris dengan 

risiko jatuh pada lansia menggunakan uji analisi korelasi spearman dengan 

menggunakan program SPSS versi 17. Hasil uji  non parametric korelasi 

spearman hubungan antara kekuatan otot quadriceps femoris dengan 

risiko jatuh dapat dipaparkan pada tabel berikut ini: 

Tabel hasil Uji korelasi spearman 

Variable  Social problem 

Kekuatan otot 

quadriceps femoris 

dengan risiko jatuh 

r 

p 

-.503 

0,024 
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B. Pembahasan 

1. Karakteristik Data 

Karakteristik data berdasarkan yang disajikan, jumlah sampel yang 

didapat adalah 20 responden penelitian. Distribusi responden terbanyak 

adalah usia 70-74 tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Utomo (2010) 

yang menyatakan bahwa usia merupakan faktor yang mempengaruhi  

kekuatan otot dan meningkatnya angka risiko jatuh. Karena semakin tua 

usia seseorang, kekuatan ototnya juga semakin menurun. Narici et al., 

2003, melaporkan adanya perbedaan struktur otot antara lansia (usia 70-

81 tahun) dan orang dewasa (usia 27-42 tahun). Perbedaan tersebut 

meliputi massa otot, serabut otot, fascia. Perbedaan otot antara lansia dan 

orang dewasa berakibat penurunan kekuatan otot lansia.  

Peneliti juga meneliti tentang karakteristik jenis kelamin. 

Berdasarkan distribusi jenis kelamin yang terbanyak adalah perempuan 

yang berjumlah 11 orang (55%). Menurut Hassinen et al., 2005, jenis 

kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan otot. 

Perempuan memiliki hubungan yang kuat terhadap penurunan kekuatan 

otot dibanding laki-laki. Menurut Laubach (1976) dalam Utomo (2010), 

pada penelitiannya yang membandingkan kekuatan otot laki-laki dan 

perempuan menemukan bahwa pada ekstremitas bawah kekuatan otot 

perempuan rata-rata 71,9% dari kekuatan otot laki-laki. Kekuatan otot 

laki-laki setelah massa pubertas dipengaruhi oleh hormon seks pria yaitu 
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testoteron yang mempunyai efek anabolik yang salah satunya penting 

dalam mempertahankan massa otot.  

Sebagian besar responden berprofesi sebagai buruh dengan jumlah 

13 orang (65,0%). Tecnopreneur (2011) juga menyatakan bahwa aktifitas 

sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang berhubungan kuat dengan 

kekuatan otot. Lansia yang tidak aktif akan mengalami penurunan 

kekuatan otot yang lebih cepat dibandingkan dengan lansia yang masih 

aktif. Otot yang tidak aktif akan mengalami penurunan kekenyalan otot 

dan akhirnya akan terisi lemak maupun jaringan fibrous yang 

menyebabkan otot lembek dan berkurangnya elastisitas otot sebanyak 3-

5% per hari.  

Kekuatan otot quadriceps femoris  terbanyak adalah 5,00 kg 

dengan jumlah 7 orang (35,0 %). Lansia dengan kekuatan otot 

quadriceps femoris yang baik dapat melakukan aktivitas berdiri dari 

posisi duduk dan berjalan 6 meter dengan lebih cepat (Bonder and 

Wagner, 1994). Hal ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Utomo (2010), semakin tinggi kekuatan otot quadriseps femoris dan daya 

tahan otot quadriseps femoris secara bersama-sama akan semakin tinggi 

pula kemampuan fungsionalnya. 

Time up and go test  terbanyak adalah 10,21 – 14,61 detik dengan 

jumlah 11 orang (55,0 %). Lansia dengan tes time up and go lebih dari 10 

detik bisa dikatakan sudah mengalami perlambatan gerak atau gangguan 

berjalan. Seiring meningkatnya waktu time up and go test maka kejadian 
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jatuh juga meningkat. Pada penelitian Farabi (2007), yang 

membandingkan hubungan tes time up and go dengan frekuensi jatuh 

pada pasien lanjut usia menemukan bahwa pada kelompok pasien lansia 

yang mempunyai riwayat jatuh dalam setahun terakhir didapatkan 

frekuensi jatuh yang meningkat seiring peningkatan waktu tes time up 

and go. 

2. Hubungan kekuatan otot quadriceps femoris dengan risiko jatuh 

Hubungan kekuatan otot quadriceps femoris dengan risiko jatuh 

dianalisis dengan menggunakan uji korelasi non parametrics spearman. 

Dari hasil diatas, diperoleh nilai significancy 0,024 (p = < 0,05) yang 

menunjukkan bahwa korelasi antara kekuatan otot quadriceps femoris 

dengan risiko jatuh adalah bermakna, dimana terdapat hubungan yang 

bermakna antara dua variabel yang diuji. Nilai korelasi spearmen sebesar 

-0,503 menunjukkan bahwa arah korelasi negative dengan kekuatan 

korelasi cukup. Tanda (-) menunjukkan hubungan yang berlawanan, 

semakin besar nilai satu variabel semakin kecil variabel lainnya dimana 

semakin besar kekuatan otot quadriceps femoris maka semakin kecil 

tingkat risiko jatuh pada lansia. 

Kekuatan korelasi menunjukkan bahwa kekuatan otot quadriceps 

femoris berpengaruh terhadap risiko jatuh sebesar 0,503% yaitu cukup 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.  Faktor lain yang berpengaruh 

dengan risiko jatuh yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan jatuh, 

misalnya seperti lantai yang licin dan basah, tersandung benda-benda, 
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dan penerangan yang tidak baik (Nugroho, 2000). Menurut Tinetti (1992) 

dalam Darmojo (2000), keadaan lingkungan yang berbahaya dan dapat 

menyebabkan jatuh harus dihilangkan.  

Perubahan struktur pada otot menyebabkan perubahan fungsional 

otot, yaitu terjadinya penurunan kekuatan otot, elastisitas otot dan 

fleksibilitas otot, kecepatan waktu reaksi dan rileksasi, dan kinerja 

fungsional. Penurunan fungsi dan kekuatan otot akan mengakibatkan 

yaitu penurunan kemampuan mempertahankan keseimbangan tubuh, 

hambatan gerak duduk ke berdiri, peningkatan resiko jatuh, perubahan 

postur (Utomo, 2010). Kekuatan otot quadriceps femoris yang baik 

diperlukan untuk aktivitas seperti jalan, bangkit dari posisi duduk, naik 

turun tangga. Fungsi jalan pada lansia tidak hanya cukup untuk berpindah 

tempat saja tetapi lansia harus mampu berjalan cepat. Kemampuan jalan 

cepat diperlukan bila menyeberang jalan, jalan ke kamar mandi / wc dan 

lain sebagainya. Aktifitas sehari-hari seharusnya dapat dilakukan sendiri 

tanpa bantuan orang lain (Utomo, 2010). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, dapat 

disimpulkan bahwa: ada hubungan kekuatan otot quadriceps femoris dengan 

risiko jatuh pada lansia. 

Saran yang diberikan adalah hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai gambaran kekuatan otot quadriceps femoris dan risiko jatuh 

pada lansia. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, tenaga fisioterapi dapat 
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memberikan intervensi berupa latihan untuk meningkatkan kekuatan otot 

quadriceps femoris guna mencegah terjadinya peningkatan risiko jtuh pada lansia. 

Serta diharapkan peneliti lain dapat melakukan penambahan jumlah responden, 

dan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan otot 

quadriceps femoris dan risiko jatuh pada lansia.  
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