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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) tidak terkecuali di bidang kesehatan membuat tingkat kesehatan semakin 

meningkat sehingga angka harapan hidup juga mengalami peningkatan. Menurut 

Aditoemo dan Mujahid 2014, suatu negara dapat disebut sebagai “penduduk tua” 

jika proporsi penduduk lanjut usia (usia ≥60 tahun) mencapai 10% atau lebih. 

Indonesia merupakan negara yang akan mulai memasuki kategori negara berstruktur 

tua, karena persentase penduduk lansia yang sudah mencapai 7.6% dari total 

keseluruhan penduduk (Sensus Penduduk, BPS 2010) dan akan diprediksikan 

mengalami kelonjakan dua kali lipat menjadi 15,77% pada tahun 2035. Hal ini 

terjadi seiring dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia yang terus 

meningkat. Menua adalah proses menghilangnya secara perlahan kemampuan 

jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi 

normalnya agar dapat bertahan terhadap tekanan (Darmojo, 2014) . Lansia adalah 

tahap terakhir dari proses penuaan dan proses ini akan dialami oleh semua orang, 

semakin bertambahnya usia seseorang akan terjadi penurunan fisik yang ditandai 

dengan rambut memutih, kulit menjadi keriput, gigi ompong, pengelihatan 

terganggu, gangguan psikologi seperti kekhawatiran yang berlebih, sering 

mengigau, serta mengalami kemunduruan tingkat sosial maupun ekonomi. 

Sebagaimana Allah berfirman di dalam Alquran surat Al-Mukmin ayat 67 yang 

berbunyi: 



2 

 

 
 

رُِجُكٍْ ُثمٍ عَلَقَةٍ  ُكٍْ لِتَْبلُغُوٓاٍ  ُثمٍ ِطْفًلٍ ُُيْ ُيوًخا لِتَكُونُواٍ  ُثمٍ أَُشدم ٍن َوِمنُكٍ ٍۚش ُ ٍى مم ٍى أََجًلٍ َولِتَْبلُغُٓواٍ  ٍۖقَْبلٍُ ِمٍن يُتََوّفم َسمًّ ٍن ِقلُونٍَتَعٍْ َولََعلمُكٍْ مُّ ٍ م ِ ُّْطفَةٍ  ِمٍن ُثمٍ تَُراب  ٍِ َخلَقَُكٍ ِمنٍْ ُثمٍ ن ّلم
 
ُهوٍَ ٍىأ  

artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, 

sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang 

anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa 

(dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada 

yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai 

kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).  

Terjadinya proses penuaan mengakibatkan penurunan di sistem tubuh 

manusia diantaranya adalah muskulosekeletal, neurologis, sensoris, dan kognitif. 

Penurunan kekuatan ekstremitas bawah mengakibatkan kelambanan gerak, langkah 

berjalan pendek, kaki tidak dapat menapak dengan kuat dan mudah untuk goyah, 

kesulitan atau terlambat mengantisipasi apabila terjadi gangguan seperti tersandung 

dan terpeleset. Beberapa indikator tersebut yang dapat meningkatkan resiko jatuh 

(Darmojo, 2014). Akibat dari penurunan fungsi tersebut dapat menyebabkan efek 

negatif pada lansia, salah satu nya yaitu lansia sering mengalami jatuh dan akan 

mengalami trauma takut apabila terjatuh kembali, dan tidak mampu untuk 

melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri, atau penolakan sosial 

yang berujung pada depresi kemudian menarik diri dari lingkungan (Stanley dan 

Barae, 2008). 

Pada tahun 2010 jumlah kejadian jatuh dengan cedera non fatal adalah 43 

dari 1000 populasi. Tingkat terjatuh 26 per 1000 di usia 18-44 tahun dan meningkat 

secara bertahap hingga 115 per 1000 oarang dengan umur lebih dari 75 tahun ( 

Central for Disease Control and Prevention, 2013). Kejadian jatuh dapat 
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menyebabkan komplikasi jangka panjang dan pembatasan partisipasi untuk 

melakukan aktifitas sehari-hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan jatuh, yaitu 

faktor ektrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ektrinsik yaitu alas kaki yang kurang 

aman atau lingkungan dengan dataran yang kurang rata sehingga mudah tersandung. 

Sedangkan faktor resiko intrinsik yaitu mobilitas yang terganggu, penurunan 

stabilitas postural, dan gangguan keseimbangan (Pata, Rachel W et al,2013). 

Dengan kejadian jatuh yang dialami lansia sebagian besar diakibatkan karena 

adanya penurunan keseimbangan (Gunarto, 2005). Kesimbangan tersebut berfungsi 

sebagai stabilisator pada postur ketika berdiri atau berjalan yang dipertahankan oleh 

sistem vestibular. Input yang masuk melalui visual dan input somantosensory di 

input dalam saraf kemudian diteruskan ke sistem muskuloskeletal dan sistem 

penglihatan (Iwasaki dan Yamasoba, 2015).  Sistem vestibular akan memberikan 

informasi dari sistem saraf pusat tentang gerakan dan postur tubuh sehingga ia 

berperan sebagai garis gravitasi untuk mempertahankan keseimbang (D’Silva, et al, 

2016). 

Fisioterapi memiliki peran yang penting untuk mengurangi resiko jatuh pada 

lansia dapat diberikan latihan-latihan keseimbangan. Latihan tersebut dilakukan 

secara sistematis dengan jangka waktu agar terlihat manfaatnya. salah satu cara 

latihan keseimbangan adalah dengan latihan pilates. Latihan pilates merupakan 

latihan yang di bawa oleh Joshep Pilates pada tahun 1950-an. Latihan ini memiliki 

prinsip penyatuan jiwa dan raga, dengan berfokus pada kekuatan otot inti dan 

kerjasama antara pernapasan dan ketenangan fikiran (Jeam, 2015). Menurut 

Fleming, latihan pilates dapat menurunkan rasa nyeri, fungsi gerak, kesehatan 
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psikologi, dan kinesiopobia pada penyandang cacat. Selain itu latihan pilates dapat 

menurunkan nyeri pada sakit pinggang, kekuatan otot serta peningkatan 

keseimbangan dinamis dan meningkatkan fungsi otot pelvic floor. Peningkatan 

keseimbangan dinamis untuk mengurangi pada lansia sangatlah penting, karena 

dapat mengurangi risiko jatuh pada lansia sehingga lansia dapat beraktivitas secara 

mandiri tanpa ada rasa takut untuk jatuh. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui dan 

membahas tentang efek latihan pilates terhadap peningkatan keseimbangan dinamis 

pada lansia dengan mengambil penelitian skripsi berupa literatur review dengan 

judul “efektivitas latihan pilates terhadap peningkatan  keseimbangan dinamis pada 

lansia”  

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka di susun rumusan masalah  

yang dapat di ambil penulis yaitu apakah latihan pilates efektif meningkatkan  

keseimbangan dinamis pada lansia? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari literatur review ini adalah untuk menyajikan hasil 

literatur review tentang efektivitas latihan pilates terhadap keseimbangan dinamis pada 

lansia 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis hasil literatur review tentang keefektivitas latihan 

pilates terhadap keseimbangan dinamis 
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b. Untuk menganalisis hasil literatur review bahwa peningkatan keseimbangan 

dinamis dapat mengurangi risiko jatuh pada lansia 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian berupa literatur review ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian literatur review ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan memperdalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait hubungan latihan 

pilates dengan keseimbangan dinamis untuk mengurangi risiko jatuh pada 

lansia. 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dalam 

pengembangan ilmu dan peran fisioterapi pada lanjut usia yang memiliki risiko 

terjatuh karena gangguan keseimbangan dinamis  


