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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan penduduk lanjut usia diprediksi akan meningkat di masa 

yang akan datang terutama di negara-negara berkembang. Indonesia 

merupakan salah satu negara berkembang yang akan mengalami ledakan 

jumlah penduduk lanjut usia dengan kelompok umur 50 sampai 64 tahun dan 

65 tahun keatas berdasarkan proyeksi 2010-2035 terus meningkat (Buletin 

Lansia Depkes, 2013). Menurut hasil survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) tahun 2014, jumlah lanjut usia terbanyak berada di DI Yogyakarta 

(13,05 persen), Jawa Tengah (11,11 persen), Jawa Timur (10,96 persen) dan 

Bali (10,05 persen).  

Jatuh merupakan salah satu masalah yang dialami lanjut usia baik di 

Indonesia maupun di dunia. Di Amerika Serikat, sekitar tiga perempat 

kematian diakibatkan oleh jatuh, pada 13 persen populasi lanjut usia 65 tahun 

keatas. Sekitar 40 persen dari kelompok usia 65 tahun keatas yang tinggal 

dirumah mengalami setidaknya jatuh sekali dalam setahun, dan sekitar 1 dari 

40 orang dirawat di rumah sakit dikarenakan jatuh (Rubenstein, 2006). Hal ini 

sesuai firman Allah: “Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan 

lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi 

kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan 
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beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang 

Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (QS. ar-Rum [30]:54).  

Sedangkan di Indonesia survei yang dilakukan oleh riset kesehatan 

dasar (RISKESDAS) tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi cidera akibat 

jatuh pada usia 65-74 tahun sekitar 67,1 persen dan pada usia 75 tahun keatas 

sekitar 78,2 persen. Penelitian yang dilaksanakan di kota Kaga, Jepang pada 

tahun 2006 terhadap 1.407 lanjut usia, menyatakan bahwa meningkatnya 

resiko jatuh dikarenakan umur dan penurunan kemampuan aktivitas 

kehidupan sehari-hari dikarenakan usia. Penelitian ini menunjukkan resiko 

jatuh sangat rendah pada lanjut usia dengan kemampuan aktivitas yang tinggi, 

sehingga disarankan untuk meningkatkan frekuensi aktivitas di luar rumah 

untuk mengurangi resiko jatuh (Yokoya et al., 2006).  

Hasil penelitian Li et al. (2006) mengatakan bahwa resiko jatuh lebih 

sering diluar ruangan daripada didalam ruangan pada usia pertengahan 

(middle age) dan lanjut usia dikarenakan kondisi lingkungan. Sebanyak 73 

persen jatuh diakibatkan oleh faktor lingkungan seperti permukaan yang tidak 

rata atau licin. Sedangkan berjalan 47,3 persen merupakan aktivitas yang 

mengakibatkan resiko jatuh secara umum. Dalam studi yang dilakukan 

Peeters et al. (2009) menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan signifikan 

antara aktivitas fisik dengan jatuh pada lanjut usia berusia 65 tahun keatas. 

Bahwasannya, bagi lanjut usia yang aktif secara fisik tidak mempunyai resiko 

jatuh yang tinggi. Hal yang sama diungkapkan oleh Klenk et al. (2015) 



3 

 

 
 

bahwa aktivitas fisik bukan faktor resiko jatuh pada lanjut usia per orang tiap 

tahunnya, melainkan disebabkan jatuh saat berjalan tiap jamnya.  

Tingkat tertinggi jatuh diamati dari lanjut usia yang kurang aktif 

dengan kecepatan jalan yang lambat atau memiliki riwayat jatuh sebelumnya. 

Aktivitas fisik mampu mengurangi resiko jatuh dikarenakan aktivitas fisik 

memberikan efek pada sistem persyarafan dimana mempengaruhi 

neuromuscular dan fungsi otak serta aktivitas fisik menjaga kekuatan otot, 

keseimbangan postural, kebugaran, kemandirian fungsional dan 

meningkatkan kualitas hidup sehat bagi lanjut usia (Byberg et al., 2009). 

Alat ukur aktivitas fisik yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

berupa kuisioner yang digunakan dan dibuat sendiri oleh Gunawan (2016) 

pada penelitian sebelumnya dengan jumlah sampel sebanyak 82 lanjut usia di 

8 posyandu lanjut usia yang berada di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura. 

Sedangkan alat ukur resiko jatuh yaitu Tinetti Balance and Gait Evaluation 

merupakan tes yang aman untuk pasien stroke dan pada lanjut usia. Dr. Mary 

Elizabeth Tinetti adalah perintis penelitian tentang jatuh pada lanjut usia. 

Menurut Kopke dan Meyer (2006) mengatakan bahwa tes Tinetti banyak 

digunakan untuk alat ukur pemeriksaan klinis dan diklaim memiliki standar 

bagus untuk pemeriksaan pada disfungsi mobilitas lanjut usia dan pengukuran 

asesmen resiko jatuh pada lanjut usia. 

Desa Jaten Kecamatan Juwiring Klaten memiliki total populasi lanjut 

usia di 5 dukuh sebanyak 200 orang dan didominasi oleh lanjut usia 

perempuan. Kondisi geografis yang berada di dataran rendah menjadikan 
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desa Jaten didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai petani serta para 

ibu rumah tangga. Pekerjaan sebagai petani menuntut mereka memiliki 

keseimbangan serta kekuatan otot yang bagus. Penurunan gaya berjalan serta 

keseimbangan dapat mempengaruhi para lanjut usia untuk beraktivitas.  

Dari hasil pemaparan studi literatur sebelumnya, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Antara Aktivitas Fisik 

Dengan Resiko Jatuh Pada Lanjut Usia Di Desa Jaten Kecamatan Juwiring 

Klaten”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Banyak faktor resiko jatuh pada lanjut usia dari segi faktor instrinsik, 

ekstrinsik maupun situasional. Maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Adakah hubungan antara aktivitas fisik dengan resiko jatuh pada 

lanjut usia di Desa Jaten Kecamatan Juwiring Klaten?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan resiko jatuh 

pada lanjut usia di Desa Jaten Kecamatan Juwiring Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran aktivitas fisik lanjut usia di Desa Jaten 

Kecamatan Juwiring Klaten. 
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b. Untuk mengetahui gambaran resiko jatuh pada lanjut usia di Desa 

Jaten Kecamatan Juwiring Klaten. 

c. Untuk menganalisa hubungan antara aktivitas fisik dengan resiko jatuh 

pada lanjut usia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

para profesi kesehatan lainnya khususnya jurusan fisioterapi untuk 

menambah pengetahuan tentang hubungan antara aktivitas fisik dengan 

resiko jatuh pada lanjut usia di Desa Jaten Kecamatan Juwiring Klaten. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan peningkatan 

wawasan serta pengetahuan bagi peneliti tentang kondisi lanjut usia di 

Desa Jaten Kecamatan Juwiring Klaten khususnya tentang aktivitas 

fisik para lanjut usia serta resiko jatuh saat melakukan kegiatan sehari-

hari. 

b. Manfaat bagi lanjut usia, dapat memberikan peningkatan wawasan 

bagi lanjut usia tentang resiko jatuh serta mengajak para lanjut usia 

aktif dalam aktivitas fisik dan kegiatan yang diadakan oleh posyandu 

lansia maupun petugas kesehatan lainnya. 

c. Manfaat bagi tim kesehatan, dapat menjadi acuan dalam mencegah 

terjadinya jatuh pada lanjut usia. 


