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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dampak dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah 

meningkatkan usia harapan hidup manusia dan berkurangnya angka kematian. 

Hal ini juga menyebabkan jumlah lanjut usia (lansia) yang semakin 

meningkat di setiap tahunnya (Nugroho, 2008). 

Di Indonesia yang termsuk negara berkembang, jumlah lansia setiap 

tahunnya mengalami pertambahan. Menurut BKKBN (2012) disebutkan 

bahwa penduduk Indonesia yang memasuki usia diatas 60 tahun sebesar 

53.800 jiwa. Pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga 

11,9% dengan rata-rata usia harapan hidup sekitar 70 sampai 75 tahun. 

Lansia adalah seseorang yang sudah memasuki usia 60 tahun atau lebih 

(Nugroho, 2008). Usia lanjut merupakan tahapan akhir dalam proses 

perkembangan yang tidak dapat dihindari dan merupakan perubahan normal 

yang dialami oleh setiap individu (Stanley, 2006). Usia lanjut yang dialami 

oleh lansia akan menyebakan lansia mengalami berbagai perubahan-

perubahan yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi baik dari fungsi 

fisik, psikologis serta sosial (Tamher, 2009). 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia salah satunya dapat 

menimbulkan masalah yaitu meningkatnya risiko jatuh yang dapat 

menyebabkan cidera bagi lansia (Stockslager, 2008). Jatuh pada lansia adalah 
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suatu masalah utama yang sering dialami lansia (Azizah, 2011). Jatuh 

merupakan masalah utama yang dialami oleh lansia yang disebabkan karena 

kelemahan. Patah tulang, hematoma, kecacatan, dan bahkan sebagai 

penyebab tidak langsung kematian merupakan komplikasi-komplikasi yang 

akan dihadapi lansia yang mengalami jatuh (Azizah, 2011). 

Survey yang dilakukan di Indonesia oleh riset kesehatan dasar 

(RISKESDAS) menyatakan bahwa jumlah kejadian jatuh pada lansia yang 

berusia 60 tahun atau lebih sekitar 70,2% (Riyadina, 2009). Hal ini 

membuktikan bahwa lansia di Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami 

jatuh. Kebanyakan lansia yang memiliki risiko jatuh adalah lansia yang 

memiliki aktivitas sehari-hari dengan rentang tingkat ketergantung atau lansia 

yang kurang mempunyai aktivitas fisik (Tamher, 2009). 

Lansia semakin memasuki usia tua akan banyak mengalami masalah 

kesehatan, oleh sebab itu untuk mengurangi masalah kesehatan yang 

diantaranya risiko jatuh pada lansia harus dilakukan tindakan pencegahan 

agar cidera yang diakibatkan jatuh dapat dikurangi dan lebih diutamakan 

daripada mengobati komplikasinya (Darmojo, 2011). Aktivitas fisik yang 

buruk, terutama pada ektremitas bawah dan masalah keseimbangan 

merupakan faktor risiko kuat untuk terjadinya jatuh. Melakukan aktivitas fisik 

sangat dianjurkan terumata pada lanjut usia untuk mengurangi gangguan 

kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes dan juga untuk mengurangi 

terjadinya risiko jatuh. 
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Di Jawa Tegah jumlah lansia berada pada peringkat ke-2 dengan 

presentase sebesar 11,16 %. Jumlah lansia terbanyak berada di Yogyakarta, 

sedangkan berdasarkan Dinkes Kabupaten Sukoharjo Wilayah Kerja 

Puskesmas Kartasura pada bulan Desember 2015 melaporkan jumlah lansia 

yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kartasura sebanyak 8.674 lansia. 

Jumlah tersebut dengan lansia laki-laki sebanyak 3.863 orang dan lansia 

perempuan sebanyak 4.811 orang. Kisaran usia 60-69 tahun sebanyak 5.985 

orang dan yang mencapai usia diatas dari 70 tahun sebanyak 2.689 orang. 

Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kartasura yang mempunyai jumlah 

lansia terbanyak adalah Desa Pucangan dengan jumlah lansia sebanyak 1.420 

orang. Jumlah lansia tersebut meliputi pralansia sebanyak 690 dengan usia 

45-59 tahun, lansia dengan usia 60-69 tahun sebanyak 509 dan 221 orang 

yang berusia diatas 70 tahun. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, peneliti 

melakukan wawancara pada 10 lansia yang tinggal diwilayah kerja 

Puskesmas Kartasura dan didapatkan hasil bahwa 8 dari lanjut usia selama 

satu minggu hari terakir pernah mengalami jatuh. Selain itu, peneliti juga 

menanyakan aktivitas fisik yang sering dilakukan lansia, 6 dari lanjut usia 

melakukan kegiatan berkebun di ladang mereka setiap harinya, 1 lanjut usia 

sering melakukan jalan pagi di sekitar rumah dan 3 lanjut usia mengatakan 

lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan beristirahat tanpa 

melakukan aktivitas fisik. 
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B. Rumusan Masalah 

Jatuh merupakan permasalah utama yang sering dialami oleh lansia. 

Jatuh pada lansia sering terjadi karena kelemahan lansia dan menurunnya 

kemampuan mandirinya sehingga jatuh berulang sering dialami. Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Hubungan antara aktivitas fisik dengan risiko jatuh pada lanjut usia 

di Desa pucangan Kecamatan Kartasura”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui apakah ada hubungan antara aktivitas fisik dengan risiko 

jatuh pada lanjut usia di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura? 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik lanjut usia. 

b. Untuk mengetahui tingkat aktivitas fisik pada lanjut usia. 

c. Untuk menganalisa hubungan antara aktivitas fisik dengan risiko jatuh 

pada lanjut usia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Profesi Keperawatan 

Memberikan sumbangan pengetahuan kepada profesi keperawatan 

untuk mengembangkan asuhan keperawatan khususnya pada lansia atau 

keperawatan geriatrik. 
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2. Bagi Lansia 

Memberikan tambahan informasi untuk mengurangi risiko jatuh pada 

lansia serta untuk meningkatkan aktivitas fisik dan mengajak lanjut usia 

untuk ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang dilakukan petugas 

kesehatan setempat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang memiliki hubungan dengan tema penelitian yang sama. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Smee, dkk (2012), tentang association 

between physical fungctionality and falls risk in community-living older 

adults. Tujuan dari penelitian ini utuk mencari hubungan yang tepat 

antara risiko jatuh dengan fungsi fisik yang terjadi pada lanjut usia. 

Sampel yang digunakan sebanyak 32 lanjut usia dengan rata-rata usia 65 

tahun sampai 92 tahun. Sampel diberikan lembar kuesioner dan tes fungsi 

fisik. Analisa data yang digunakan adalah pearson product moment 

corelation coefisien untuk menguji hubungan antar variabel. Kemudian 

menggunakan regresi hirarki multiple untuk mengetahui hubungan risiko 

jatuh. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat kemampuan fungsi 

fisik sebanyak 24% menunjukkan adanya hubungan dengan risiko jatuh 

yang semakin tinggi. Usia juga merupakan prediktor terjadinya risiko 
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jatuh yang semakin besar. Selain itu, semakin menurunnya fungsi fisik 

tubuh maka akan semakin besar pengaruhnya terjadinya risiko jatuh. 

2. Penelitian yang dilakukan Munawwarah, dkk (2015), tentang pemberian 

latihan pada lansia dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi 

resiko jatuh lansia. Penelitian ini bersifat eksperimen dengan jumlah 

sampel 28 lansia yang dibagi dalam dua kelompok. pengambilan sampel 

dengan tehnik simple random sampling dengan uji t-test independent. 

Untuk kelompok pertama dilakukan uji t-test related dengan nilai p= 

0,000 menunjukan latihan tendem meningkatkan keseimbangan dan 

mengurangi risiko jatuh pada lansia. Pada kelompok ke dua digunakan uji 

t-Test related dengan nilai p= 0,000 menunjukan latihan swiss ball 

meningkatkan keseimbangan untuk mengurangi risiko jatuh pada lansia. 

Pada hasil t-Test independen didapatkan nilai p= 0,001 menunjukaan 

peningkatan keseimbangan untuk mengurangi jatuh pada lansia secara 

signifikan antara kelompok pertama dan kedua. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah latihan pada lansia dapat meningkatkan 

keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh lansia. 

 


