
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Postur pada leher yang tidak ergonomis salah satunya adalah Forward 

head posture (FHP) yaitu posisi kepala berada di depan bahu. Hal tersebut bisa 

mengenai semua usia dan jenis kelamin. Pada keadaan normal, tengah bahu 

sejajar dengan meatus auditori eksternal (Welch, 2012). Banyak faktor yang dapat 

menyebabkan posisi tersebut diantaranya adalah kebiasaan postur yang salah 

seperti pada operator komputer yang tidak memperhatikan ergonomisnya. Para 

pengguna ransel dengan beban yang berat, yang bermain game atau menonton 

televisi dalam waktu yang lama dan terus menerus dengan postur yang salah. 

Selain itu usia juga mempengaruhi keadaan tersebut, dalam penelitian yang 

dilakukan terhadap kelompok wanita usia 65-96 tahun ditemukan bahwa ada 

hubungan yang linear antara usia dengan forward head posture (FHP), dimana 

semakin tua usia menunjukan tingkat FHP semakin parah (Nemmers dkk., 2009). 

Pada lansia keadaan itu tidak hanya karena kebiasaan postur yang salah tapi juga 

sebagai akibat dari meningkatnya kifosis thorak (hiperkyphosis thorac), terdapat 

hubungan positif antara kifosis thorak dengan FHP (Lau dkk, 2010).   

 Lanjut usia atau lansia adalah sekelompok penduduk yang telah berusia 

60 tahun ke atas (Depkes RI, 2009). Di seluruh dunia penduduk lansia ( usia 60+ ) 

tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya. 
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Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta dengan 

jumlah kelompok lansia 62,4 juta (Bappenas, 2007). 

 Pada lansia terjadi perubahan fisiologi dan biomekanik pada sistem neuro 

musculoskeletal akibat dari proses penuaan. Perubahan tersebut diantaranya 

terjadi penurunan fleksibilitas, penurunan persepsi sensorik dan respon motorik 

pada susunan saraf pusat dan penurunan reseptor proprioseptif. Perubahan 

tersebut mengakibatkan penurunan fungsi kognitif, koordinasi, keseimbangan, 

kekuatan otot, refleks, proprioseptif, perubahan postur, dan peningkatan waktu 

reaksi (Pudjiastuti, 2003).  

Salah satu permasalahan yang banyak dialami lansia adalah penurunan 

keseimbangan. Keseimbangan didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk 

mempertahankan  pusat massa tubuh (conter of mass-COM) terhadap bidang 

tumpu (base of support-BOS). Ini diperlukan dalam melakukan aktivitas 

fungsional sehari-hari dan untuk menghindari jatuh (Sibley dkk, 2011). 

Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari sistem sensorik dan 

muskuloskeletal yang diatur dalam otak sebagai respon terhadap perubahan 

kondisi internal dan eksternal.   

Hubungan FHP pada lansia dengan keseimbangan, pada FHP terjadi 

perubahan anatomi pada leher yang menyebabkan perubahan pusat gravitasi 

(center of gravity) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan 

dan kondisi tersebut juga menyebabkan ketidakseimbangan kerja otot-otot leher. 
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Pada lansia kondisi tersebut memperburuk keadaan karena secara fisiologis sudah 

terjadi penurunan kinerja otot secara keseluruhan.   

Dari kondisi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Forward Head Posture (FHP) pada dengan Keseimbangan pada 

Lanjut Usia”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara forward head posture (FHP) dengan 

kemampuan mempertahankan keseimbangan pada lanjut usia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

forward head posture (FHP) dengan kemampuan mempertahankan keseimbangan 

pada lanjut usia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian dapat dimanfaatkan bagi 

perkembangan ilmu fisioterapi 

2. Manfaat Praktis yairu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan bagi fisioterapis dalam menangani gangguan keseimbangan. 

  


