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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan jumlah lansia dan angka harapan hidup akan 

berdampak besar dalam  suatu  kesehatan  dalam  masyarakat terlebih  

adanya  peubahan  perubahan  fisik psikologis   dan   berbagai   macam   

fungsi tubuh pada lansia. Proses lanjut usia secara umum   akan   di   

tandai   dengan   adanya beberapa kemunduran dari fungsi   suatu organ  

tubuh.  Kemunduran  yang  kerap  di alami oleh lansia yaitu salah satunya 

adalah gangguan mobilitas, stabilitas, penurunan intelektual penurunan 

sistem saraf dan lain lain. Saat memasuki masa lansia akan terjadi 

penurunan fisiologis yang akan mengakibatkan  terjadinya  suatu  

gangguan degeneratif. Gangguan degeneratif tersebut salah satunya    

adalah penurunan dari keseimbangan pada lansia yang mana akan 

mengakibatkan resiko jatuh pada lansia (Setiati, 2013) . 

Menurut penelitian Smulders et al., (2012)  angka  kejadian  jatuh  

sebesar  45% dengan   rata-rata   jumlah   jatuh   satu   kali dalam setahun. 

Menurut penelitian RISKESDAS (2013), prevalensi cedera pada  

penduduk usia lebih dari 55 tahun mencapai 22%, di mana 65% 

penyebabnya karena jatuh. Sedangkan berdasarkan penelitian didapatkan 

persentase lansia  yang  mengalami  jatuh  di dalam rumah sekitar 47,7% 

dan lansia yang mengalami jatuh di luar  rumah  sebanyak 52,3% Hal ini 

menguatkan bahwa permasalahan yang terjadi pada lansia yang di 
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sebabkan karna keseimbngan cukup tinggi (Fong, Siu, Au, Cheung, & 

Chan, 2011). Faktor-faktor yang berperan dalam sebuah kesimbangan itu 

sendiri ada berbagai   faktor seperti penurunan serta gangguan muskulo 

skeletal, penurunan felsibilitas otot, penurunan sistem sensoris seperti 

propioseptif, Sistem visual, vestibularserta neuromuskular (Setiati, 2013). 

Dalam menanggulangi tingkat penurunan kesimbangan pada lansia 

tersebut maka latihan yang digunakan yaitu berupa latihan tandem walking 

exercise dan juga ankle strategy. Tandem walking exercise adalah latihan 

yang dilakukan dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dalam posisi 

tumit kaki menyentuh jari kaki lain dengan jarak 3-6 meter. Lathan ini 

dapat meningkatkan keseimbangan postural yang berperan dalam 

menurunkan resiko jatuh pada lansia (Panich et al., 2015). Sedangkan 

Ankle strategy adalah latihan yang menggunakan kontrol goyangan 

posrtural dari ankle dan kaki. Gerakan ankle strategy berfungsi menjaga 

pusat gravitasi tubuh, ketika membangkitkan putaran ankle terhadap 

permukaan penyangga dan menetralkan sendi lutut serta sendi panggul 

untuk menstabilkan sendi proksimal tersebut (Park & Kim, 2014).  

Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian 

“Pengaruh Tandem Walking Exercise dan Ankle Strategy terhadap 

Keseimbangan Statis pada Lansia”. Memberikan perihatian padatubuh dan 

kesehatan lansia merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh allah, 

sesuai dengan firman Allah pada Surat Ar-Rum ayat 54 yaitu “ Allah yang 

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

(kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan 

apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 

Kuasa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah 

yaitu:  

1. Apakah ada pengaruh tandem walking excercise terhadap 

keseimbangan statis pada lansia? 

2. Apakah ada pengaruh ankle strategy terhadap keseimbangaan statis 

pada lansia? 

3. Apakah ada perbedaan tandem walking excercise dan ankle strategy 

terhadap keseimbangan statis pada lansia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas didapatkan tujuan yang dapat 

diuraikan yaitu: 

1. Adanya pengaruh tandem walking excercise terhadap keseimbangan 

statis pada lansia  

2. Adanya pengaruh  ankle strategy terhadap keseimbangan statis pada 

lansia. 

3. Adanya perbedaan tandem walking excercise dan ankle strategy 

terhadap keseimbangan statis pada lansia. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang fisioterapi khususnya 

pada fisioterapi terkait pengaruh tandem walking excercise dan ankle 

strategy terhadap keseimbangan statis pada lansia. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat 

memberikan manfaat pada kelompok lanjut usia agar bisa lebih 

memperhatikan kondisi kesehatan sehingga tidak terjadi gangguan 

keseimbangan. 

 

  


