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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Setiap manusia akan melalui siklus kehidupannya, menua merupakan 

fisiologis yang akan terjadi pada manusia yang diberikan umur panjang.  Di dunia 

usia harapan hidup lanjut usia (lansia) meningkat setiap tahunnya, menyebabkan 

jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil prediksi  

pada tahun 2010 menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia akan 

mencapai 9,77 % dari total penduduk pada tahun 2010 dan menjadi 11,34 % pada 

tahun 2020. Sedangkan di Indonesia, menurut Badan kesehatan dunia WHO 

menyatakan bahwa penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2020 mendatang 

sudah mencapai angka 11,34% atau tercatat 28,8 juta orang, balitanya tinggal 

6,9%  (Badan Pusat Statistik, 2009).  

Menurut Miller (2004), pada lanjut usia (lansia) terjadinya proses penuaan 

dapat menimbulkan berbagai masalah atau kemunduran dalam berbagai aspek 

baik fisik, biologis, psikologis, sosial, spiritual  maupun  ekonomis. Menurunnya 

fungsi organ menyebabkan lansia menjadi rentan terkena berbagai macam 

penyakit khususnya penyakit degeneratif seperti gangguan pembuluh darah karena 

pengerasan pembuluh darah, gangguan metabolik antara lain diabetes melitus, 

mudah jatuh karena gangguan muskuloskeletal dan gangguan kesehatan lainnya. 
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Jatuh merupakan salah satu hal yang disebabkan karena terganggunya sistem 

muskuloskeletal dan faktor-faktor lainnya. Kejadian jatuh paling sering terjadi 

pada lansia. Jatuh merupakan kejadian yang mengakibatkan seseorang mendadak 

terbaring atau terduduk dilantai dengan atau tanpa kehilangan kesadaran atau luka 

(Darmojo, 2004). Menurut Rubenstein (2006), di Amerika Serikat sekitar 13% 

angka kejadian jatuh pada populasi usia > 65 tahun dan sekitar 40% pada lansia 

yang tinggal di rumah pernah jatuh sekali dalam setiap tahun. Menurut Stanley 

dan Beare (2007), di Indonesia sekitar 30% lansia yang tinggal di komunitas 

mengalami jatuh setiap tahunnya. Kejadian jatuh tersebut meningkat dari 25%  

pada usia 70 tahun menjadi 35% setelah usia > 75 tahun. Salah satu penyebab 

jatuh yaitu vertigo yang menempati urutan ke-4 dengan persentase 13%. 

Vertigo bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari penyakit 

penyebabnya. Vertigo ialah ilusi bergerak yaitu, penderita merasakan atau melihat 

lingkungannya bergerak, padahal lingkungannya  diam, atau  penderita merasakan  

dirinya  bergerak,  padahal tidak  (Lumbantobing,  2007). Vertigo diakibatkan 

oleh terganggunya sistem vestibular yang terbagi menjadi vertigo perifer (akibat 

gangguan pada end organ) dan vertigo sentral (akibat gangguan pada saraf 

vestibular atau hubungan sentral menuju batang otak atau cerebellum) (Wipold & 

Turski, 2009). Pada sistem vestibular lansia terjadi perubahan otokonia pada 

utrikulus dan sakulus, serta adanya fragmentasi progresif dari statokonia utrikulus 

dan sakulus yang menyebabkan respon pada akselerasi gravitasi berkurang, 

sehingga keseimbangannya mudah terganggu yang nanti akan berakibat jatuh. 

(Joesoef & Kusumastuti, 2006). Menurut Diza (2008) dalam Natalis (2014), pada 
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tahun 2009 di Indonesia angka kejadian vertigo sangat tinggi sekitar 50% dari 

orang tua yang berumur 75 tahun. Pada tahun 2010, 50% dari usia 40-50 tahun 

dan juga merupakan keluhan nomor tiga paling sering dikemukakan oleh 

penderita yang datang ke praktek umum maupun ke pelayanan kesehatan secara 

umum seperti posyandu lansia. 

Pos pelayanan terpadu lanjut usia (Posyandu Lansia) merupakan suatu 

wadah bentuk pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk 

oleh masyarakat berdasarkan inisiatif dan kebutuhan khususnya pada penduduk 

usia lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta 

meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat. Kota 

Surakarta memiliki total posyandu lansia sebanyak 349 posyandu (Depkes 

Surakarta, 2014). Menurut data Sensus 2010, populasi lanjut usia Kota Surakarta 

cukup tinggi, yaitu dengan jumlah lansia usia > 60 tahun mencapai 9%. Persentase 

tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 7%, dan kota Surakarta 

pun menjadi salah satu kota yang mencanangkan program kota Ramah Lansia 

pada tahun 2030 (Survei meter dan CAS UI, 2013). 

Vertigo kemungkinan berhubungan dengan jatuh, jatuh disebabkan karena 

gangguan muskuloskeletal dan gangguan neural vestibular yang menyebabkan 

gangguan keseimbangan, sehingga akan menyebabkan gangguan gerak atau 

sistem muskuloskeletal ditunjang dengan proses degenerasi yang terjadi pada 

lansia. Vertigo berhubungan erat dengan neural vestibular dimana tidak lepas 

dengan fungsi otak yang akan memberikan semua inervasi khususnya untuk 

muskuloskeletal, hubungan neural dan muskular pun sangat dekat dengan 
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demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

antara vertigo dengan riwayat jatuh pada lanjut usia di Kota Surakarta”. 

 

B. Rumasan Masalah 

Apakah ada hubungan antara vertigo dengan riwayat jatuh pada lanjut usia di 

kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara vertigo dengan riwayat jatuh pada lanjut 

usia di kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam 

penerapan ilmu metode penelitian, khususnya gambaran mengenai vertigo 

dan riwayat jatuh pada lanjut usia di kota Surakarta. 

2. Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan dalam 

meningkatkan kesehatan lansia.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pencegahan jatuh 

pada lansia. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 


