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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pandangan Islam, sebagai manusia yang sudah mencapai usia senja harus 

mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dalam arti tidak tergantung kepada 

orang lain. Walaupun diusia senja kita harus tetap semangat dalam mencukupi 

kebutuhan kita sehari-hari dengan menjaga kesehatan dan  melakukan aktivitas 

fisik. Dan sesungguhnya Allah SWT mencintai hambanya yang kuat, yang dapat 

mandiri dan tidak lemah, yang dijelaskan dalam hadist:  

ِعيفِِ  اْلُمْؤِمنُاْلقَِوىَُّخْيٌرَوأََحبُّإِلَىاللَِّهِمنَاْلُمْؤِمنِالضَّ

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang 

lemah.” (HR. Muslim). 

Indonesia merupakan negara tertinggi dalam pertumbuhan penduduk lanjut 

usia dalam kurun waktu 1990-2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mensurvei 

bahwa jumlah lansia di Indonesia sebanyak 17.717,800 jiwa atau 7, 90%, dan 

jumlahnya pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 23.992.552 (9,77%) dan pada 

tahun 2020 sebesar 28.822.879 (11,34%) (Martono, 2008). 

Hasil penelitian menunjukkan pada lansia seperti kekuatan atau tenaga 

akan turun sebesar 88%, fungsi penglihatan menurun 72%, kelenturan tubuh juga 

menurun sebesar 64 %, daya ingat 61 %, pendengaran 67%, dan bidang seksual 

turun sebesar 86%. Semua komponen kontrol postural yang meliputi sensoris, 
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efektor dan proses di susunan saraf pusat, akan mengalami penurunan disebabkan 

bertambahnya usia (Guccione, 2010). 

Penurunan kemampuan tubuh berpotensi terjadinya gangguan 

keseimbangan. Faktor yang berperan pada gangguan keseimbangan adanya faktor 

intrinsik dan ekstrinsik pada lansia. Faktor intrinsik yaitu dalam diri lansia 

tersebut seperti gangguan muskuloskeletal, fleksibilitas otot menurun, sistem 

sensoris seperti propioseptif, sistem visual dan vestibular serta neuromuskuler 

juga mengalami penurunan fungsi. Faktor ekstrinsik seperti lantai yang licin dan 

tidak rata, tersandung benda-benda, dan gangguan penglihatan karena cahaya 

yang kurang terang (Andayani, 2011). 

Salah satu faktor penurunan keseimbangan pada muskuloskeletal adalah 

kekuatan otot. Kekuatan otot akan menurun seiring dengan pertambahan usia. 

Setelah umur 30 tahun, manusia akan kehilangan kira-kira 3-5% jaringan otot 

total per dekade. Perubahan morfologis pada otot juga menyebabkan perubahan 

fungsional otot yaitu terjadi penurunan kekuatan otot, elastisitas dan fleksibiltas 

otot, kecepatan waktu reaksi dan relaksasi, dan kinerja fungsional. Penurunan 

fungsi dan kekuatan otot akan mengakibatkan penurunan keseimbangan tubuh, 

hambatan dalam gerak duduk ke berdiri, peningkatan resiko jatuh, dan perubahan 

postur (Utomo, 2012). 

Studi oleh Runnels et al (2005) menunjukkan bahwa penurunan kekuatan 

otot quadrisep lebih cepat terjadi pada kelompok usia lebih dari 59 tahun. Latihan 

penguatan dapat mencegah penurunan kekuatan otot dan mempertahankan massa 

otot Otot quadrisep merupakan prediktor jatuh dan penentu kemampuan 
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fungsional aktivitas kegiatan sehari-hari. Latihan penguatan yang dilakukan 

seminggu 3 kali selama 8 minggu didapatkan hasil bahwa semakin bertambahnya 

kekuatan otot quadrisep maka akan terjadi perbaikan kecepatan tes TUG Time up 

and Go test yang akan mempengaruhi peningkatan pada keseimbangan lansia 

(Wardhani, 2011). 

Selain itu penguatan otot juga diperlukan terutama pada ekstrimitas 

bawah, yaitu untuk aktivitas jalan membutuhkan komponen kekuatan otot 

ekstrimitas bawah yaitu dorsal dan plantar fleksor. Penelitian oleh Riberio (2009) 

meneliti mengenai penguatan otot fleksor dorsal dan fleksor plantar pergelangan 

kaki terhadap keseimbangan pada lansia. Subjek yang diteliti sebanyak 48 orang, 

yang berusia 72-87 tahun yang dilakukan selama 6 minggu, 3 sesi per minggu. 

Latihan penguatan dorsal dan plantar fleksor terhadap keseimbangan dinamik 

menghasilkan efek yang positif, yaitu dari hasil penguatan tersebut didapatkan 

peningkatan keseimbangan pada lansia dan mengurangi resiko jatuh. 

Dari kedua latihan tersebut mempunyai  persamaan dalam jenis latihan 

yaitu latihan yang digunakan adalah latihan isotonik. Latihan isotonik merupakan 

bentuk latihan dinamis dengan melawan suatu beban yang konstan atau berubah, 

dimana terjadi pemanjangan (eksentrik) dan pemendekan (konsentrik) otot 

melalui lingkup gerak sendi. Latihan isotonik ini selain mampu meningkatkan 

kekuatan otot juga disertai dengan peningkatan koordinasi otot dan kecepatan. 

Dengan bertambahnya kekuatan, koordinasi, dan kecepatan maka diharapkan pula 

dapat meningkatkan keseimbangan jalan dan mencegah resiko jatuh pada lansia 
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yang dilakukan peneliti yaitu latihan penguatan otot dorsal fleksor dengan plantar 

fleksor dan otot quadrisep (Kuprian, 2007). 

Untuk mengetahui seseorang mengalami gangguan keseimbangan, 

diperlukan suatu tes. TUG (timed up and go test) adalah suatu alat ukur untuk 

menilai keseimbangan pada lansia, yaitu untuk mengukur kecepatan terhadap 

aktivitas yang mungkin menyebabkan gangguan keseimbangan (Bansal, 2013). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh latihan penguatan otot quadrisep terhadap 

peningkatan keseimbangan dinamis pada lansia?  

2. Apakah ada pengaruh latihan penguatan otot dorsal dan  plantar fleksor 

terhadap peningkatan keseimbangan dinamis pada lansia? 

3.  Apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan penguatan otot 

quadrisep dengan otot dorsal dan  plantar fleksor terhadap peningkatan 

keseimbangan dinamis pada lansia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui latihan penguatan otot quadrisep yang dapat 

meningkatkan keseimbangan dinamis pada lansia. 
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2. Untuk mengetahui latihan penguatan otot dorsal dan  plantar fleksor 

yang dapat meningkatkan keseimbangan dinamis pada lansia. 

3. Untuk mengetahui ada perbedaan latihan penguatan otot quadrisep 

dengan otot dorsal dan  plantar fleksor yang dapat meningkatkan 

keseimbangan dinamis pada lansia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai pengaruh latihan penguatan otot quadrisep dan 

otot dorsal dan plantar fleksor terhadap keseimbangan dinamis pada 

lansia. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, dan pengalaman dalam mengembangkan diri 

dan mengabdikan diri pada dunia kesehatan, khususnya di bidang 

fisioterapi di masa yang akan datang. 

3. Bagi Institusi 

Untuk lebih memahami tentang perbedaan antara latihan penguatan 

otot quadrisep dengan latihan otot dorsal dan plantar fleksor terhadap 

peningkatan keseimbangan pada lansia. 

 


