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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia

terbanyak di dunia (Depkes, 2015). Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010

menunjukkan bahwa penduduk Indonesia memiliki harapan untuk hidup

hingga mencapai usia 70,7 tahun. Hal tersebut jauh lebih baik dari angka

harapan hidup tiga atau empat dekade sebelumnya, yaitu dibawah 60 tahun.

Menurut WHO (2013), lanjut usia dibagi menjadi empat kriteria yaitu usia

pertengahan 45 sampai 59 tahun, lanjut usia (elderly) antara 60 sampai 74

tahun, lanjut usia tua (old) antara 75 sampai 90 tahun, usia sangat tua (very old)

diatas 90 tahun.

Menua adalah proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Penuaan akan terjadi hampir pada semua sistem tubuh, namun tidak semua

sistem tubuh mengalami kemunduran fungsi pada waktu yang sama (Nugroho,

2008). Salah satu contoh kemunduran yang terjadi adalah munculnya gangguan

sistem vestibular, gangguan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya rasa

pusing. Pusing pada lanjut usia merupakan suatu fenomena yang normal

terjadi, tetapi faktor usia ini bukan merupakan satu-satunya alasan untuk

menjelaskan terjadinya pusing ataupun jatuh. Hal ini juga dapat terjadi karena

keadaan psikologis. Dari 75 pasien yang melaporkan adanya keluhan pusing,

didapatkan sekitar 60% pasien wanita dan 40% pasien laki-laki (Walther,
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2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sielski et al (2015), di

Amerika Serikat pusing yang dirasakan secara permanen maupun sementara di

derita oleh sekitar 8 juta orang. Di Poland, masalah ini di derita sekitar 1 juta

orang. Dan menurut studi di Jerman, satu dari lima orang tua menderita pusing

selama setahun. Meskipun pusing dapat disebabkan oleh berbagai macam

gangguan kesehatan, namun diperkirakan sebanyak 45% terjadi karena

gangguan vestibular.

Berdasarkan hasil pengamatan Sjahrir (2008), nyeri kepala menduduki

komposisi jumlah pasien terbanyak yang berobat jalan ke dokter saraf, ini

dapat dibuktikan dari hasil pengamatan insidensi jenis penyakit dari praktek

klinik di Medan selama tahun 2003 didapati 10 besar penyakit dan satu

diantaranya adalah vertigo.Vertigo bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala

dari penyakit penyebabnya. Vertigo ialah ilusi bergerak dan ada juga yang

menyebutnya halusinasi gerakan yaitu, penderita seperti merasakan atau

melihat lingkungannya bergerak, padahal lingkungannya diam, atau penderita

merasakan dirinya bergerak, padahal tidak (Lumbantobing, 2013). Pada tahun

2009 dan 2010 di Indonesia angka kejadian vertigo sangat tinggi sekitar 50%

dari usia 40-50 sampai orang tua yang berumur 75 tahun dan menurut

prevalensi angka kejadian di Amerika Serikat vertigo perifer cenderung terjadi

pada wanita (Sumarliyah et al., 2011). Angka kejadian vertigo terkait migrain

sebanyak 0,89% dan benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) sebanyak

1,6%. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Breven et al., (2007), di Jerman
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dalam jangka waktu satu tahun diperkirakan sebanyak 1,1 juta orang dewasa

menderita BPPV.

Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) merupakan salah satu

penyakit kelainan perifer dan menjadi penyebab utama dari vertigo. Vertigo

jenis ini paling sering didapati, dimana vertigo dicetuskan oleh keadaan

perubahan posisi kepala. Vertigo berlangsung beberapa detik saja dan paling

lama satu menit kemudian reda kembali. Penyebabnya biasanya tidak diketahui

namun sekitar 50% diduga karena proses degenerasi yang mengakibatkan

adanya deposit batu di kanalis semisirkularis posterior sehingga bejana menjadi

hipersensitif terhadap perubahan gravitasi yang menyertai keadaan posisi

kepala. Penderita benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) paling sering

dijumpai pada usia 60  sampai 75 tahun dan wanita lebih sering daripada pria

(Sielski et al., 2015). Banyak dari penderita vertigo memilih mengkonsumsi

obat untuk meringankan vertigo namun obat yang dikonsumsi tentu saja

memiliki efek samping. Banyak pula terapi-terapi lain selain terapi

farmakologi, salah satunya terapi rehabilitasi vestibular  yaitu epley manuever,

semount manuver dan brandt daroff exercise.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode brandt daroff karena

metode ini sangat mudah dapat dilakukan secara mandiri dirumah oleh pasien

atau penderita vertigo. Brandt daroff exercise adalah sebuah latihan habituasi

yang bertujuan untuk adaptasi lansia terhadap meningkatnya respon gravitasi

yang menimbulkan pusing saat terjadi perubahan posisi kepala. Brandt daroff

exercise yang dilakukan sesuai dosis yang benar akan mengurangi bahkan
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menghilangkan gejala vertigo dalam jangka panjang. Menurut Sumarliyah

(2011), latihan brandt daroff dapat melancarkan aliran darah ke otak yang

mana dapat memperbaiki tiga sistem sensori yaitu sistem penglihatan (visual),

sistem keseimbangan telinga dalam (vestibular) dan sistem sensori umum yang

meliputi sensor gerak, tekanan dan posisi.

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti menemukan 14

sampel orang dan semua responden adalah wanita. Dilakukan pengukuran

dengan parameter visual vertigo analogue scale (VVAS) untuk mengetahui

seberapa besar intensitas pusing yang dirasakan penderita. Kemudian

dilakukan uji Dix-Hallpike untuk memastikan responden positif menderita

benign paroxysmal positional vertigo (BPPV).

Disamping usaha yang kita lakukan, hendaknya kita juga yakin bahwa

tidak ada suatu penyakit yang tidak dapat sembuh atas izin-Nya. Sebagaimana

Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syu’ara’ ayat 77 sampai 81 yang artinya,

“Sesungguhnya mereka (apa yang kamu sembah) itu musuhku, lain halnya

Tuhan seluruh alam. (Yaitu) yang telah menciptakan ku, maka Dia yang

memberi petunjuk kepadaku. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Dan yang akan

mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali).”

Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pengaruh latihan brandt daroff sebagai terapi fisik untuk mengatasi

gejala vertigo yang dialami oleh lanjut usia.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka permasalahan

dirumuskan sebagai berikut:

Apakah ada pengaruh pemberian brandt daroff exercise terhadap keluhan

pusing pada lanjut usia dengan vertigo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh brandt daroff exercise terhadap keluhan

pusing pada lanjut usia dengan vertigo.

2. Tujuan Khusus

a) Untuk memberikan edukasi tentang lanjut usia yang mengalami

benign paroxysmal positional vertigo (BPPV).

b) Untuk menganalisa pengaruh pemberian brandt daroff exercise

terhadap keluhan pusing pada lanjut usia dengan vertigo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam

bidang fisioterapi khususnya pada penanganan terhadap keluhan

pusing pada penderita vertigo.



6

b) Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khusunya dalam

bidang kesehatan bahwa Brandt Daroff Exercise sebagai salah satu

metode fisioterapi yang dapat mengurangi keluhan pusing pada

penderita vertigo. Dengan tetap beracuan pada keterampilan dasar

dari praktek dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

c) Bagi Pendidikan

Memberikan informasi ilmiah mengenai keluhan pusing yang

dialami oleh lansia penderita vertigo.

2. Manfaat Praktisi

a) Bagi Fisioterapi

Dapat mengetahui lebih mendalam mengenai kasus dan penanganan

mengenai keluhan pusing pada penderita vertigo.

b) Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khusunya dalam

bidang kesehatan bahwa Brandt Daroff Exercise sebagai salah satu

metode fisioterapi yang dapat mengurangi keluhan pusing pada

penderita vertigo. Dengan tetap beracuan pada keterampilan dasar

dari praktek dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.




