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HUBUNGAN BODY MASS INDEX (BMI) DAN BENTUK TELAPAK 

KAKI DENGAN KESEIMBANGAN DINAMIS PADA LANSIA 

Abstrak 

Fase lanjut usia merupakan keadaan dimana kemampuan fungsi tubuh 

mulai menurun, seperti proses metabolisme, kekuatan otot, koordinasi 

tubuh, termasuk sistem keseimbangan. Kondisi ini menyebabkan tingginya 

risiko jatuh pada lansia usia >65 tahun. Keseimbangan pada lansia 

dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu tingginya nilai Body Mass 

Index (BMI) dan abnormalitas bentuk telapak kaki. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan BMI dan bentuk telapak kaki 

dengan keseimbangan dinamis pada lansia di Panti Wredha Dharma 

Bhakti Surakarta. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan 

observational dengan desain cross-sectional study. Uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-smirnov dengan nilai distribusi normal jika 

p>0,05 dan dalam penelitian didapatkan hasil p=0,200. Uji hubungan 

menggunakan uji korelasi bivariate pearson-product moment dengan hasil 

terdapat hubungan jika nilai signifikansi <0,05. Hasil yang didapatkan 

untuk nilai signifikansi BMI adalah 0,032 dan bentuk telapak kaki 0,011. 

Kuatnya hubungan BMI dengan keseimbangan dinamis adalah 0,323 dan 

bentuk telapak kaki 0,380. Kedua variabel memiliki hubungan yang 

moderat dengan keseimbangan. Namun dari angka yang didapatkan, 

bentuk telapak kaki memiliki korelasi lebih kuat. 

Kata Kunci : Bentuk telapak kaki, Body Mass Index, Keseimbangan 

dinamis, Keseimbangan lansia 

Abstract 

The elderly phase is a condition where the body's ability to function begins 

to decline, such as metabolic processes, muscle strength, body coordination, 

including the balance system. This condition causes a high risk of falling in 

the elderly aged >65 years. The balance of the elderly is influenced by 

several things including the high value of Body Mass Index (BMI) and 

abnormal shape of the foot. The purpose of this study was to determine the 

relationship of BMI and foot shape with dynamic balance in the elderly in 

Dharma Bhakti Nursing Home of Surakarta. The type of research conducted 

was observational with a cross-sectional study design. The normality test 

uses the Kolmogorov-smirnov test with a normal distribution value if p> 

0.05 and the results of the study are 0.200. The correlation test was used 

bivariate Pearson-product moment with the results there is a relationship if 

the value of sig. <0.05. The results obtained for the sig. value BMI is 0.032 

and the shape of the foot is 0.011. The strong relationship of BMI with 

dynamic balance is 0.323 and the shape of the foot is 0.380. Both variables 

had a moderate relationship 
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with balance. But from the numbers obtained, the shape of the foot has a 
stronger correlation. 

Keywords: Body Mass Index, Dynamic balance, Elderly balance, Foot 
shape 

1. PENDAHULUAN

Lansia mengalami penurunan berbagai macam fungsi tubuh salah satunya

yaitu fungsi keseimbangan yang menyebabkan risiko jatuh. Risiko jatuh pada

usia >65 tahun lebih besar dibanding usia <65 tahun. Kejadian jatuh pada

lansia dapat menyebabkan cedera fisik, kurangnya kepercayaan diri, dan pada

tahap selanjutnya akan terjadi penurunan kemampuan dalam aktivitas sehari-

hari serta aktivitas dalam kelompok sosial. Menurut data Badan Pusat

Statistik Kota Surakarta jumlah lansia di kota Surakarta semakin meningkat

setiap tahunnya. Peningkatan harapan hidup lansia ini juga harus diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan hidup lansia, salah satunya yaitu

penurunan risiko jatuh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui

hubungan Body Mass Index (BMI) dan bentuk telapak kaki dengan

keseimbangan dinamis pada lansia.

BMI digunakan sebagai standar pengukuran yang dapat menentukan 

apakah seseorang mengalami obesitas atau bahkan underweight. Pada lansia 

terdapat beberapa kondisi penurunan fungsi tubuh salah satunya yaitu 

penurunan metabolisme yang disebabkan penurunan proses pembakaran 

energi dan menyebabkan kebanyakan lansia mengalami obesitas. Menurut 

Porto et al. (2012) lansia mengalami peningkatan lemak pada area perut yang 

disebabkan oleh penumpukan lemak visceral, sehingga dapat menyebabkan 

titik Center of Gravity (COG) berpindah ke anterior. Perpindahan COG ini 

dapat menyebabkan peningkatan ankle torque untuk menjaga keseimbangan 

dan mengupayakan titik COG tetap berada dalam Base of Support (BOS). 

Pengukuran BMI dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

Berat badan (kg) 
BMI = Tinggi badan

2 (m) (1) 
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Tabel 1. Klasifikasi BMI (Lasabuda et al., 2015) 

BMI Kategori 

< 18.5 Underweight 

18.5 – 22.9 Normal 

23 – 24.9 Overweight 

25 – 29.9 Obesity 1 

≥30.0 Obesity 2 

Bentuk telapak kaki manusia normalnya memiliki arkus medial yang 

bermanfaat untuk meredam benturan pada saat berjalan. Namun pada kondisi 

tidak normal arkus medial ini memiliki cekungan yang terlalu tinggi atau C-

shape foot maupun terlalu rendah bahkan tidak ada sama sekali atau disebut 

flat foot. Pada kondisi normal otot tibialis posterior berkontraksi untuk 

membatasi gerakan eversi ankle yang berlebihan. Menurut Hermawan & 

Tarsono (2017) arkus tinggi dapat mengganggu keseimbangan karena 

hubungan antara fore foot dan mid foot menjadi kurang stabil dan tumpuan 

berat badan jatuh pada caput metatarsal. Kondisi arkus datar seperti yang 

dikemukakan oleh Lever & Hennessy (2016) dapat menyebabkan kaki 

cenderung pada posisi eversi yang berlebihan sehingga berat badan jatuh pada 

sisi medial dan menimbulkan nyeri akibat tarikan dari fascia plantaris. Hal ini 

dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kelemahan otot tibialis 

posterior karena harus bekerja secara berlebihan. Alat ukur bentuk telapak 

kaki yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode chippaux-

smirak index (CSI) yaitu dengan cara membuat jejak telapak kaki kemudian 

ditarik garis terkecil pada midfoot (garis C) dan garis terbesar pada fore foot 

(garis AB) seperti gambar 1 dan dimasukkan ke dalam rumus berikut 

CSI =  C  x 100% (2) 

          AB 
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Gambar 1. Pengukuran CSI (Nikolaidou & Boudolos, 2006) 

Tabel 2. Kategori Chippaux-smirak index (Riddiford-harland et al, 2000) 

Hasil Chippaux-smirak Kategori 

0,1 – 29,9% High arch 

30 – 39,9% Intermediary arch 

40 – 44,9% Lowered arch 

≥ 45% Flat arch 

Kisner & Colby (2013) menjelaskan keseimbangan adalah proses 

dinamis untuk mempetahankan posisi tubuh pada kondisi ekuilibrium. 

Terdapat dua macam keseimbangan yaitu keseimbangan dinamis dan 

keseimbangan statis. Komponen pengontrol keseimbangan terdiri dari 

komponen visual, vestibular, dan somatosnsoris, sedangan keseimbangan itu 

sendiri dikontrol oleh sistem saraf, mukuloskeletal, dan efek kontekstual yang 

saling berhubungan satu sama lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

keseimbangan yaitu Center of Gravity (COG), Line of Gravity (LOG), dan 

Base of Support (BOS), dimana apabila titik COG dan garis LOG jatuh pada 

area BOS maka seseorang dapat dikatakan berada pada kondisi seimbang. 

Pengukuran keseimbangan dilakukan dengan Time Up and Go Test (TUG 

Test) dengan cara responden diminta untuk duduk bersandar pada kursi, 

kemudian pada aba-aba mulai responden berdiri dan berjalan secepat 

mungkin sejauh 3 meter lalu kembali lagi ke kursi dan duduk seperti semula. 

Peneliti mencatat lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tes tersebut 
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kemudian diinterpretasikan ke nilai normal sesuai standar orang asia, yaitu 

11,4 detik untuk usia 70-74 tahun dan 12,6 detik untuk usia 75-79 tahun dan 

13,6 detik untuk usia diatas 80 tahun (Ibrahim et al., 2017). 

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian observational untuk

mengetahui hubungan antar variabel. Desain penelitian menggunakan cross-

sectional study dimana penelitian dan pengukuran variabel dilakukan dalam

satu kali, pengambilan sampel dengan metode simple random sampling.

Penelitian terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen (faktor risiko)

yang terdiri dari Body Mass Index (BMI) dan bentuk telapak kaki, serta

variabel dependen (efek) yaitu keseimbangan dinamis. Kriteria inklusi adalah

lansia yang tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta berjenis

kelamin laki-laki maupun perempuan, usia 70-80 tahun, dan bersedia

mengikuti penelitian. Kriteria eksklusi adalah lansia dengan gangguan

keseimbangan (vertigo, pasca stroke, fraktur anggota gerak bawah), lansia

dengan gangguan penglihatan dan pendengaran total. Kriteria dropout yaitu

lansia yang tidak mengikuti penelitian sesuai protokol.

Uji normalitas data dilakukan dengan uji shapiro-wilk, jika nilai p-value 

<0,05 maka data berdistribusi secara normal. Selanjutnya akan dilakukan uji 

korelasi bivariat menggunakan pearson product moment untuk mengetahui 

hubungan antar variabel. Hubungan variabel yang kuat akan memiliki nilai 

r=1. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden

3.1.1 Body Mass Index (BMI) 

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa dari 44 

responden masing-masing ada pada setiap kategori. Nilai BMI 

subjek pada kategori underweight memiliki total paling sedikit 

yaitu sebanyak 4 orang (9,1%), pada kategori normal merupakan 
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jumlah terbanyak yaitu terdapat 17 orang (38,6%), pada kategori 

overweight terdapat 6 orang (13,6%), pada kategori obesity 1 

sebanyak 11 orang (25%), dan pada kategori obesity 2 sebanyak 6 

orang (13,6%). 

3.1.2 Bentuk Telapak Kaki 

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan responden dengan 

high arch sebanyak 17 orang (38,6%), intermediary arch sebanyak 

17 orang (38,6%), lowered arch sebanyak 7 orang (15,9%), dan flat 

arch sebanyak 3 orang (6,8%). 

3.1.3 Keseimbangan Dinamis 

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan mean (rata-rata) 

hasil tes TUG responden selama 13,8 detik, data median 13,1 detik, 

data modus 10,1 detik, data maksimal 21,9 detik, data minimal 7,36 

detik, dan standar deviasi 3,36. 

3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui distribusi data, sehingga 

dapat ditentukan uji korelasi yang harus dilakukan selanjutnya. Hasil uji 

normalitas data menggunakan uji shapiro-wilk adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Uji shapiro-wilk 

Shapiro-wilk Keterangan 

Body Mass Index 0,200 Berdistribusi normal 

Bentuk Telapak Kaki 0,200 Berdistribusi normal 

Keseimbangan Dinamis 0,200 Berdistribusi normal 

Penelitian ini menggunakan nilai CI 95%, sehingga data akan 

berdistribusi normal jika nilai p>0,05. Dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa 

nilai uji normalitas data menggunakan shapiro-wilk didapatkan hasil 

BMI 0,068, bentuk telapak kaki 0,295, dan keseimbangan dinamis 0,211 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga data berdistribusi normal. 
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3.3 Uji Hubungan 

Uji korelasi pearson product digunakan untuk mengetahui hubungan 

BMI dan bentuk telapak kaki dengan keseimbangan dinamis. 

Tabel 4. Uji korelasi pearson product 

Time Up and Go Keterangan 

Body Mass Pearson 0,323 Hubungan 

Index Correlation moderat 

Sig. (2-tailed) 0,032 Signifikan 

Chippaux- Pearson 0,380 Hubungan 

smirak Index Correlation moderat 

Sig. (2-tailed) 0,011 Signifikan 

Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan korelasi yang 

signifikan apabila nilai sig. (2-tailed) p<0,05. Berdasarkan tabel 4.7 telah 

didapatkan hasil uji korelasi pearson product BMI dengan TUG Test 

senilai 0,380 dan sig. (2-tailed) 0,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

BMI berhubungan secara positif dengan TUG Test. Artinya, jika nilai 

BMI tinggi maka nilai TUG Test akan tinggi juga. Ketika nilai TUG Test 

tinggi (melebihi normal) maka keseimbangan dinamis seseorang akan 

semakin rendah. 

Pada tabel 4 juga ditampilkan nilai uji korelasi pengukuran bentuk 

telapak kaki CSI dengan TUG Test dengan nilai 0,323 dan sig. (2-tailed) 

0,011. Kesimpulan dari tabel tersebut adalah CSI berhubungan ke arah 

positif dengan TUG Test, artinya, jika nilai CSI tinggi (bentuk arkus flat) 

maka nilai TUG Test (keseimbangan dinamis) akan tinggi juga. 

Terdapat selisih perbedaan hubungan pada BMI dan bentuk telapak 

kaki dengan keseimbangan dinamis dari angka hasil uji korelasi yaitu BMI 
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0, 323 dan CSI 0,380. Namun, kedua angka tersebut masih dalam rentang 

yang sama yaitu korelasi moderate. 

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Berdasarkan BMI

Salah satu cara untuk mengetahui berat badan yang ideal dapat

dilakukan pengukuran menggunakan Body mass Index (BMI).

Pengukuran ini ditentukan berdasarkan akumulasi lemak tubuh

untuk memberikan informasi apakah berat badan dan tinggi badan

seseorang masuk dalam kategori underweight, normal, overweight,

atau bahkan obesitas. Mayoritas lansia memiliki kategori

overweight/obesitas dikarenakan terjadi penumpukan lemak tubuh

akibat kurangnya proses pembakaran energi. Sisa energi yang tidak

terpakai tersebut sekitar 60-80% disimpan dalam bentuk lemak.

Pada lansia akumulasi lemak paling banyak terjadi di perut karena

adanya perubahan komposisi tubuh (Kamso, 2007; Oussaada et al.,

2019). 

b. Karakteristik Berdasarkan Bentuk Telapak Kaki

Kaki memiliki peranan penting dalam keseimbangan, terutama

arkus telapak kaki karena berpengaruh terhadap elastisitas dan

fleksibilitas otot, shock absorber, keseimbangan, dan kemampuan

berjalan. Pada kondisi abnormal arkus medial longitudinal ini bisa

hilang (flat foot) atau bahkan memiliki lengkungan yang lebih tinggi

(high arch) dan dapat mengganggu keseimbangan. Gangguan

keseimbangan muncul karena pada arkus medial yang abnormal ini

terjadi perubahan biomekanika tubuh sehingga muncul kompensasi

yaitu kelelahan otot maupun timbul nyeri. Pada lansia bentuk arkus

medial longitudinal yang abnormal ini bisa didapatkan karena

memang kelainan kongenital atau karena post-trauma, overweight,

dan tendinopati otot tibialis posterior (Lever & Hennessy, 2016;

Ridjal, 2016).
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c. Karakteristik Berdasarkan Keseimbangan

Kemampuan keseimbangan mulai menurun sejak usia dewasa,

namun baru dapat dirasakan pada usia lanjut >65 tahun. Penurunan

ini ditandai dengan semakin lambatnya respon motorik dan

penurunan massa otot sehingga menyebabkan kelemahan.

Akibatnya lansia akan kesulitan untuk mempertahankan postur

tubuh agar tetap tegak dari hambatan yang datang secara cepat dan

mengganggu keseimbangan (Bierbaum et al., 2012; Eibling, 2018).

3.4.2 Uji Statistik 

a. Hubungan Body Mass Index dengan Keseimbangan Dinamis

Hasil penelitian mengenai BMI menjelaskan bahwa 23 lansia atau

52,3% responden memiliki nilai BMI diatas normal, dan nilai rata-

rata BMI keseluruhan dari 44 responden adalah 24,1 Kg/m
2
. Jadi

dapat disimpulkan bahwa lansia cenderung mengalami kelebihan

berat badan. Lansia mengalami perubahan komposisi tubuh seperti

peningkatan massa lemak, penurunan massa bebas lemak, dan

penurunan massa tulang sehingga mempengaruhi peningkatan

akumulasi lemak sentral di perut. Peningkatan massa lemak pada

perut ini menyebabkan titik COM bergeser ke anterior sehingga

mempengaruhi gaya gravitasi dan percepatan angular ankle.

Tingginya nilai BMI juga mempengaruhi keseimbangan karena

adanya perubahan postur, biomekanika, respon

neuromuskuloskeletal, proprioseptif, Range of Motion, dan

kekuatan otot (Farabi, 2007; Kamso, 2007; Matrangola & Madigan,

2011). 

Dilihat dalam hasil penelitian, lansia dengan berat badan 

normal/underweight membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam 

melakukan tes TUG dibandingkan lansia overweight/obesity. 

Lansia overweight/obesity membutuhkan waktu yang lebih lama 

pada saat berjalan terutama pada stance fase dan double support, 

selain itu langkah kaki akan lebih lebar untuk memperluas BOS, 
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swing fase lebih cepat, dan ground reaction forces (GRFs) 

meningkat hampir sebanding dengan besarnya total massa tubuh. 

Pelaksanaan tes TUG terdapat gerakan Sit To Walk (STW) yang 

mempengaruhi perubahan COG secara signifikan. Hal ini 

membutuhkan respon keseimbangan yang tepat agar dapat 

mempertahankan keseimbangan, sedangkan pada usia lanjut usia 

kemampuan respon ini semakin menurun (Kouta & Shinkoda, 

2008; Dames et al., 2019) 

b. Hubungan Bentuk Telapak Kaki dengan Keseimbangan

Bentuk telapak kaki memiliki hubungan dengan kemampuan 

keseimbangan, hal ini berkaitan dengan titik tumpu berat badan dan 

kemampuan otot-otot tungkai dalam mempertahankan 

keseimbangan (Lever & Hennessy, 2016). Dari hasil penelitian 13 

dari 15 lansia dengan arkus tinggi justru memiliki keseimbangan 

dinamis yang normal. Berbeda dengan teori yang dikemukakan 

oleh Hermawan & Tarsono (2017) yang menyatakan bahwa bentuk 

arkus tinggi mempengaruhi keseimbangan dinamis pada lansia 

karena titik tumpu dan bidang tumpu tidak seimbang. Setelah 

diteliti lebih lanjut, pada 13 lansia tersebut memiliki rata-rata BMI 

normal, sehingga responden masih mampu menjaga keseimbangan 

karena beban tubuh dapat dikontrol. Hal ini juga berkaitan dengan 

gaya GRF yang tidak terlalu besar pada lansia non-obesitas 

(Bierbaum et al., 2012; Dames et al., 2019). 

Dalam penelitian juga menunjukkan responden dengan arkus 

rendah (flat foot) memiliki hasil tes keseimbangan tidak normal, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa flat foot dapat mempengaruhi 

keseimbangan. Pada kaki flat foot terjadi perubahan biomekanika 

tubuh saat berjalan dan perpindahan beban tubuh ke sisi medial 

arch, sehingga terjadi kontraksi otot tibialis posterior secara terus-

menerus untuk menjaga posisi kaki agar tetap normal. Jika otot 

tibialis posterior digunakan dalam waktu yang lama maka akan 
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terasa sangat lelah dan menjadi lemah terutama pada lansia. Hal ini 

berkaitan dengan penurunan massa otot dan kekuatan otot sehingga 

ketika terjadi dorongan dari lingkungan secara cepat yang dapat 

merubah titik tumpu maka lansia akan kesulitan mempertahankan 

posisi seimbangnya dengan baik (Farabi, 2007; Lendra & Santoso, 

2009). 
 

c. Perbedaan Kuat Hubungan antara Body Mass Index dan Bentuk 

Telapak Kaki dengan Keseimbangan 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMI dan bentuk telapak kaki 

sama-sama memiliki hubungan yang moderat dengan keseimbangan 

dinamis. Tapi jika dilihat dari angka hasil korelasi pearson product 

bentuk telapak kaki memiliki hubungan yang lebih kuat. Kaki 

merupakan tuas atau pengungkit dan bagian tubuh yang menerima 

berat badan total. Kaki sangat diperlukan dalam postural strategy 

ketika terjadi gangguan keseimbangan, yaitu dengan hip strategy, 

ankle strategy, dan stepping strategy. Oleh karena itu kaki sangat 

berpengaruh dalam menjaga keseimbangan dinamis (Kisner & Colby, 

2013; Sahabuddin, 2016). 
 

Keseimbangan seseorang dapat ditentukan dari jumlah variasi 

penurunan kemampuan intrinsik yang dialami, seperti perubahan 

postur, kekuatan otot, aktivitas fisik, pola jalan, proprioception, 

fleksibilitas, integrasi sendi, dan sensasi. Dalam penelitian ini aktivitas 

fisik, proprioception, dan riwayat jatuh merupakan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi keseimbangan sehingga menjadi suatu 

keterbatasan penelitian (Beauchet et al., 2011; Kisner & Colby, 2013; 

Pua & Matchar, 2019). 
 

Setiap lansia menjalani aktivitas fisik yang berbeda-beda, seperti 

halnya dalam pelaksanaan senam lansia yang diadakan rutin hanya 

beberapa lansia saja yang sering ikut serta. Padahal senam lansia ini 

sangat mempengaruhi kemampuan keseimbangan karena melibatkan 

gerakan semua anggota tubuh dan dapat melatih kekuatan serta 
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fleksibilitas otot. Sehingga membantu tubuh untuk mempertahankan 

keseimbangan dinamis (Manangkot et al., 2016). 

Proprioception merupakan bagian penting dalam menjaga 

keseimbangan karena bertugas untuk memberikan informasi ke otak 

jika ada perubahan gerakan dan perubahan lingkungan. Dalam 

menjaga keseimbangan tubuh agar tetap stabil diperlukan integrasi 

yang baik dari system sensorik, motorik, dan juga komponen-

komponen yang mengolah keseimbangan. Kemampuan proprioception 

ini pada setiap orang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi hasil 

tes keseimbangan (Sahabuddin, 2016). 

Hasil penelitian pada kelompok usia 70-74 tahun menunjukkan 

hasil tes TUG lebih baik dibandingkan kelompok usia 75-80 tahun. 

Usia berkaitan dengan penurunan kemampuan fungsi kognitif pada 

usia lebih tua sehingga lansia membutuhkan waktu lebih lambat dalam 

mengelola informasi yang didapat. Hal ini akan mempengaruhi 

motivasi responden dalam melakukan tes dalam penelitian (Ibrahim et 

al., 2017). 

3.5 Keterbatasan Penelitian 

Hambatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya disebabkan karena 

adanya perbedaan aktivitas fisik setiap lansia. Salah satunya adalah 

keikutsertaan dalam pelaksanaan senam lansia yang hanya diikuti oleh 

beberapa lansia saja. Selain itu perbedaan kemampuan integrasi sendi tiap 

lansia yang mempengaruhi gerakan keseimbangan dan juga motivasi setiap 

responden yang dipengaruhi oleh penurunan fungsi kognitif juga menjadi 

keterbatasan dalam penelitian. 

4. PENUTUP

Ada hubungan yang moderat antara Body Mass Index (BMI) dengan

keseimbangan dinamis dan antara bentuk telapak kaki dengan keseimbangan

dinamis pada lansia. Perbedaan hubungan antara keduanya secara statistik
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tidak ada, namun dari nilai r bentuk telapak kaki tampak memiliki hubungan 

lebih kuat dibandingkan BMI. 

Informasi yang  terdapat dalam penelitian ini perlu  dipertimbangkan 

dengan penelitian lain agar dapat melengkapi kekurangan masing-masing, 

sehingga dapat diambil hasil terbaik untuk diterapkan dalam praktik 

lapangan. 

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

mempertimbangkan dengan baik mengenai kondisi-kondisi lain (selain 

variabel penelitian) yang dapat mempengaruhi kualitas data yang akan 

didapat  dalam  penelitian.  Selain  itu,  pada  pengukuran  TUG  Test  apabila 

memungkinkan penggunaan alat ukur bentuk telapak kaki dilakukan 

menggunakan alat digital footprint parameter sehingga didapatkan hasil yang 

lebih akurat. 

Responden disarankan menjalankan tes dengan sungguh-sungguh agar 

didapatkan hasil yang sesuai, sehingga dapat diketahui tindakan selanjutnya 

yang harus dilakukan. Selain itu responden disarankan untuk menerapkan 

latihan-latihan keseimbangan yang telah diberikan oleh tim peneliti dalam 

aktivitas sehari-hari termasuk ikut serta dalam pelaksanaan senam lansia guna 

mengurangi resiko jatuh. 
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