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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Jumlah lanjut usia (lansia) dari tahun ke tahun di Indonesia 

cenderung meningkat. Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat (KESRA) pada tahun 2020 perkiraan penduduk lansia di Indonesia 

mencapai 28,8 juta atau 11,34 % dengan Usia Harapan Hidup sekitar 71,1 

tahun (Kemensos, 2010). 

Jumlah lansia yang terus meningkat, mendapat perhatian dari 

pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas hidup lansia. Kualitas hidup 

lansia dicapai salah satunya dengan pencegahan masalah yang akan terjadi 

pada lansia. Jatuh merupakan salah satu problem yang dihadapi lansia. 

Saat lansia jatuh akan terjadi penurunan kemandirian lansia, meningkatnya 

biaya hidup lansia bahkan kematian, sehingga perlu ada usaha pencegahan 

jatuh dengan mengidentifikasi berbagai resiko jatuh pada lansia. 

Satu dari tiga lansia yang berusia diatas 65 tahun mengalami jatuh 

tiap tahunnya. Kira-kira 20% sampai 30% lansia mengalami cidera sedang 

sampai cidera berat yang mengakibatkan gangguan dalam bermasyarakat. 

Pada tahun 2009 lebih dari 19,000 lansia meninggal karena jatuh dan 

menjadikan jatuh pada urutan ke lima yang mengakibatkan kematian pada 

lansia di atas 65 tahun (Felicia et al., 2013). Kira-kira sebanyak 25% 
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sampai 35% lansia yang berusia 65 tahun atau lebih mempunyai 

mengalaman jatuh setiap tahunnya (Barak et al., 2014). 

Beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai berbagai resiko 

jatuh pada lansia diantaranya hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

dengan resiko jatuh. Menurut Hergenroeder et al., (2011) dalam 

penelitiannya mengenai pengaruh IMT terhadap mobilitas dan 

keseimbangan lansia menyatakan bahwa IMT yang tinggi menyebabkan 

gangguan fungsi tubuh. Fungsi tubuh tersebut meliputi mobilitas dan 

keseimbangan. Gangguan mobilitas dan keseimbangan menjadi faktor 

resiko jatuh. Lansia pada obese dan savere obese (IMT ≥ 35 kg/m
2
) tingkat 

mobilitasnya rendah. Namun pada lansia obese dan savere obese 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap keseimbangan 

dibandingkan kategori lainnya. IMT berhubungan dengan mobilitas namun 

tidak berhubungan dengan keseimbangan. 

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Bhurtun, (2012) yang 

mengatakan bahwa IMT yang tinggi mempunyai resiko jatuh lebih tinggi 

dibandingkan dengan IMT normal dengan perbandingan 24% dan 9 %. 

IMT yang tinggi, terutama penumpukan lemak di abdominal mempunyai 

resiko mudah jatuh, hal ini terjadi karena seseorang yang mempunyai IMT 

tinggi, terjadi tekanan postural yang tinggi dan gangguan keseimbangan 

yang mengakibatkan berubahnya the center of the body mass (COM) 

(Corbeil et al., 2001 dalam Bhurtun, 2012). IMT tinggi mempunyai resiko 

jatuh yang tinggi (Himes et al., 2011).  



3 
 

Selain IMT, beberapa peneliti mencoba mengungkapkan hubungan 

kecepatan berjalan dengan resiko jatuh. Kecepatan jalan yang lamban 

mungkin merupakan tanda tingkat morbiditas yang merupakan respon 

untuk terjadi jatuh (Chu et al., 2005). Penelitian dari Montero et al., (2005) 

mengatakan bahwa kecepatan jalan merupakan faktor prediksi yang 

berhubungkan dengan jatuh. Penurunan kekuatan otot pada ekstremitas 

bawah sering dikaitkan dengan penurunan kecepatan jalan lansia  (Lipsitz 

et al., 2011). Penelitian lain mengatakan kecepatan jalan yang lamban 

merupakan mekanisme pertahanan untuk mencegah jatuh dan terpeleset, 

dengan demikian kecepatan jalan yang lamban dapat menurunkan resiko 

jatuh lansia (Kelsey et al., 2005). Oleh karena itu kecepatan jalan dan jatuh 

masih menjadi pembelajaran lanjutan. Berdasarkan uraian diatas peneliti 

ingin meneliti Hubungan Indeks Massa Tubuh dan Kecepatan Jalan 

dengan Resiko Jatuh pada Lansia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, penulis merumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah adakah hubungan IMT dan kecepatan berjalan dengan 

resiko jatuh pada lansia? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan IMT dan kecepatan jalan dengan resiko 

jatuh pada lansia. 

2. Tujuan khusus 

a) Mengetahui hubungan IMT dengan resiko jatuh. 

b) Mengetahui hubungan kecepatan berjalan dengan resiko jatuh 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti antara lain, (1) menambah 

khasanah ilmu pengtahuan dan wawasan khususnya dalam membuat suatu 

penelitian dan analisa kasus, (2) memberi pengetahuan dan penjelasan 

terhadap suatu hubungan sebab akibat tentang hubungan IMT dan 

kecepatan jalan dengan resiko jatuh pada lansia. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan (1) sebagai informasi ilmiah dalam 

dunia kesehatan, kemudian informasi ilmiah ini diharapkan dapat 

menambah pengertian kepada masyarakat tentang manfaat mengetahui 

hubungan IMT dan kecepatan jalan dengan resiko jatuh pada lansia, (2) 

dapat dijadikan suatu ajakan preventif mengenai kasus jatuh pada lansia. 


