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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia (Lansia) 

1. Definisi  

Lanjut usia (lansia) menurut World Health Organization (WHO) adalah seseorang 

yang usianya mencapai 60 tahun keatas. Sutikno, 2015 mengemukakan lansia adalah 

kelompok usia yang sensitif mengalami perubahan yang diakibatkan proses penuaan. Proses 

penuaan tersebut akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada lansia, salah satu  

permasalahannya adalah adanya perubahan fisiologis yang akan berdampak pada masalah 

psikolog (kesehatan mental). 

2. Batasan-Batasan Lansia 

Departemen Kesehatan RI (2009) batasan lansia terbagi dalam 3 kelompok yaitu : 

a. Virilitas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan 

jiwa (usia 55-59 tahun). 

b. Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini 

(usia 60-64 tahun). 

c. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif (usia > 65 tahun). 

3. Konsep Menua 

a. Definisi Menua  

Menurut Rahayuni, Utami & Swedarma (2015) proses menua adalah proses 

biologis yang tidak dapat dihindari oleh setiap individunya, berjalan terus-menerus dan 

berkesinambungan. Proses menua merupakan proses perubahan yang terjadi, perubahan 

tersebut  berupa penurunan fisik, mental, psikososial dan perubahan peran sosial pada 

lansia. Lansia dapat mengalami penurunan aktivitas dikarenakan keterbatasan mobilitas, 

kelemahan fisik dan penurunan status sosial dan keadaan ini cenderung akan berdampak 



 

14 
 

pada kesehatan. Goldman & Klatz, 2007 dalam Pangkahila, 2013 mengemukakan faktor 

yang menyebabkan proses penuaan antara lain: aktivitas berlebihan, hormonal, genetik 

dan radikal bebas. 

b. Teori-Teori Proses Penuaan  

Maryam, Ekasari, Rosidawanti, Jubaedi & Batubara, 2008 mengatakan ada 3 teori 

yang berkaitan dengan penuaan yaitu teori biologi, teori psikologi dan teori sosial.  

1) Teori biologi  

Teori ini antara lain teori genetik dan mutasi, immunology slow theory, teori stres, 

teori radikal bebas dan teori rantai silang. 

a) Teori Genetik dan Mutasi  

Menua adalah sesuatu yang telah terperogram secara genetik pada spesies-

spesies tertent u. Menua terjadi dari sebuah akibat biokimia yang telah diprogram 

oleh molekul-molekul DNA dan setiap sel yang akan mengalami mutasi.  

b) Immunology Slow Theory 

Menua merupakan akibat dari sistem imun yang menjadi efektif dengan 

bertambahnya usia virus masuk ketubuh yang menyebabkan kerusakan organ. 

c) Teori Stress 

Menua merupakan akibat dari hilangnya sel-sel yang biasanya digunakan oleh 

tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan pada dalam 

tubuh, kelebihan usaha dan stress dapat menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai. 

d) Teori Radikal Bebas  

Radikal bebas mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik 

seperti kabohidrat dan protein. Ini mengakibatkan sel-sel tidak dapat beregenerasi. 
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e) Teori Rantai Silang 

Reaksi kimia sel-sel yang tua menyebabkan ikatan yang kuat, khususnya 

jaringan kolagen. Hal ini menyebabkan kurangnya elastisitas dan hilangnya fungsi 

sel. 

2) Teori Psikolog  

Proses menua terjadi seiring waktu secara alamaiah seiring bertambahnya usia. 

Perubahan psikolog yang terjadi dapat dihubungkan dengan keadaan mental dan 

keadaan fungsional. Adanya proses penurunan intelektualitas seperti persepsi,  

kemampuan kognitif, memori dan belajar pada usia lanjut menyebabkan lansia sulit 

untuk dipahami dan diajak berinteraksi.  

3) Teori Sosial 

Teori sosial yang berkaitan dengan proses penuaan ada 6 teori yaitu:  

a) Teori Interaksi Sosial  

Lansia mengalami penurunan kekuasaan dan prestisennya, sehingga 

interaksi sosial mereka juga berkurang, yang ada pada usia tersebut hanya harga 

diri dan kemampuan mereka untuk mengikuti perintah. 

b) Teori Penarikan Diri  

Proses menua terjadi jika lansia mulai menarikan diri dari kegiatan-kegiatan 

terdahulu dan dapat merusak diri pada persoalan pribadi dan mempersiapkan diri 

pada kematian. 
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c) Teori Aktivitas  

Lansia akan beranggapan bahwa menua adalah suatu perjuangan untuk 

menjadi tetap muda dan berusaha untuk mempertahankan aktivitas pada masa 

mudanya. 

d) Teori Berkesinambungan  

Adanya hubungan dalam siklus lansia. Pengalaman hidup seseorang pada 

suatu saat merupakan suatu gambaran kelak pada saat dia berusia tua.   

e) Teori Perkembangan  

Proses menua merupakan suatu tantangan bagi lansia dan bagaimana 

jawaban tantangan yang dihadapi lansia tersebut yang dapat bernilai positif atau 

negatif.  

f)  Teori Strafikasi Usia  

Wiley (1971) dalam Maryam, Ekasari, Rosidawanti, Jubaedi & Batubara 

(2008) mengatakan bahwa menyusun stratifikasi usia berdasarkan usia kronolgis 

hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi indvidu dengan arti 

kehidupan. 

2. Perubahan-Perubahan yang Terjadi Pada Lansia  

Perubahan fisiologi yang ada pada lansia antara lain ada perubahan muskuloskletal 

dan perubahan pada sistem persyarafan (Lee, Lee & Khang, 2013). Menurut Nugroho 

Wahyudi, 2000 dalam Sunaryo et al, 2016 mengatakan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada lansia meliputi perubahan fisik (perubahan sel, sistem pernafasan, sistem persyarafan, 
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sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem kardiovaskular, sistem genital urinaria, 

sistem endokrin dan metabolik, sistem pencernaan, sistem musculoskeltal, sistem kulit, 

sistem reproduksi dan kegiatan seksual, dan sistem pengaturan tubuh), perubahan mental 

dan perubahan psikososial. 

a. Perubahan Pada Semua Sistem  

1)  Perubahan Sel  

Perubahan-perubahan sel yang terjadi pada jaringan lansia adalah jumlah sel 

pada lansia lebih sedikit, ukurannya lebih besar, jumlah cairan tubuh dan cairan 

intraseluler berkurang. Selain itu, jumlah sel otak akan mengalami penurunan seperti 

otak menjadi atropi, beratnya berkurang 5-10% dan terganggunya mekanisme 

perbaikan sel  (Sunaryo et al, 2016). 

2) Perubahan Pada Sistem Sensoris  

Perubahan sistem sensoris yang terjadi pada lansia adalah penurunan pada 

persepsi sensoris yang dimiliki pada setiap indra dan merupakan kesatuan integrasi 

dari persepsi sensori (Sunaryo et al, 2016). 

a) Penglihatan  

Pada proses menua akan terjadi perubahan penglihatan dan fungsi mata. 

Perubahan-perubahan penglihatan yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, 

terjadinya awitan presbiopi dengan kehilangan kemampuan akomodasi sehingga 

lansia akan kesulitan dalam membaca huruf-huruf kecil dan kesulitan dalam 

melihat dengan jarak pandang dekat. Kedua, penurunan ukuran pupil  sehingga 

terjadinya penyempitan lahan pandang dan dapat mempengaruhi penglihatan 
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perifer pada tingkat tertentu. Ketiga, perubahan  warna dan meningkatnya 

kekeruhan lensa kristal yang terakumulasi dan dapat menimbulkan katarak 

sehingga penglihatan lansia menjadi kabur yang mengakibatkan kesukaran 

dalam membaca dan memfokuskan penglihatan, peningkatan sensitivitas 

terhadap cahaya, berkurangnya penglihatan pada malam hari, gangguan dalam 

persepsi kedalaman (stereopsis) dan perubahan pada sistem warna. Keempat, 

penurunan produksi air mata sehingga mata berpotensi sindrom mata kering 

(Sunaryo et al, 2016). 

b)  Pendengaran  

Kehilangan pendengaran pada lansia atau biasa dikenal dengan 

presbikusis. Perubahan pendengaran yang terjadi pada lansia adalah sebagai 

berikut. Pertama, penurunan fungsi sensorineural pada telinga bagian dalam 

sehingga lansia akan mengalami kehilangan pendegaran secara bertahap. Kedua, 

telinga bagian tengah terjadinya pengecilan daya tangkap membran timpani, 

pengapuran dari tulang pendengaran, otot dan ligament menjadi lemah dan kaku 

sehingga lansia akan mengalami gangguan konduksi suara. ketiga, telinga bagian 

luar, rambut menjadi panjang dan tebal, kulit menjadi lebih tipis dan kering, 

peningkatan keratin sehingga lansia akan mengalami gangguan konduksi suara 

(Sunaryo et al, 2016).  

c)  Perabaan  

Perubahan pada perabaan pada lansia dipengaruhi oleh perubahan 

penglihatan dan perubahan pendengaran. Perubahan akan sentuhan dan sensasi 

taktil pada lansia akibat proses penuaan yang diakibatkan oleh berkurangnya 
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kontak fisik dengan lansia (Sunaryo et al, 2016).Lansia terjadi kehilangan 

sensasi dan propiosepsi serta resepsi informasi yang mengatur pergerakan tubuh 

dan posisi (Mauk,2010). 

d) Pengecapan  

Perubahan yang terjadi pada pengecapan akibat proses menua yaitu 

penurunan jumlah dan kerusakan papila (kuncup-kuncup perasa lidah) sehingga  

berkurangnya sensitivitas rasa (manis,asam, pahit dan asin) (Sunaryo et al, 

2016). 

e) Penciuman  

     Perubahan yang terjadi pada penciuman akibat proses menua adalah 

penurunan atau kehilangan sensasi penciuman sehingga terjadinya penurunan 

sensivitas bau pada lansia (Sunaryo et al, 2016). 

3) Perubahan Pada Sistem Intergument  

Proses penuaan yang terjadi pada lansia akan mengakibatkan perubahan 

kolagen dan penurunan jaringan elastis, sehingga penampilan lansia akan terlihat 

keriput. Penurunan kelejar eksokrin, aktivitas eksokrin dan kelenjar sebasea akan 

mengakibatkan tekstur kulit kering. Degenerasi menyeluruh jaringan penyambung, 

disertai penurunan cairan tubuh total, menimbulkan penurunan turgor kulit. Massa 

lemak bebas berkurang 6,3% BB per dekade dengan penambahan massa lemak 2% 

dekade. Massa air berkurang 2,5% per dekade (Sunaryo et al, 2016). 
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a) Stratum Korneum  

Perubahan yang terjadi pada stratum korneum (lapisan terluar dari 

epidermis) akibat proses menua adalah kohesi sel dan waktu regerasi sel menjadi 

lebih lama sehingga apabila lansia terjadinya luka, maka waktu yang di perlukan 

untuk sembuh lebih lama dan pelembapan pada stratum korneum berkurang, pada 

kulit lansia terlihat lebih kasar dan kering (Sunaryo et al, 2016). 

b) Epidermis  

Perubahan yang terjadi pada epidermis akibat proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, jumlah sel basal menjadi lebih sedikit, perlambatan dalam proses 

perbaikan sel dan penurunan jumlah kedalaman rate ridge sehingga terjadinya 

pengurangan kontak epidermis dan dermis yang mengakibatkan mudah terjadi 

pemisah antarlapisan kulit, meyebabkan kerusakan dan merupakan faktor 

prediposisi terjadinya infeksi. Kedua, penurunan jumlah melaosit sehingga 

perlindungan terhadap sinar ultraviolet berkurang dan terjadinya pigmentasi yang 

tidak merata pada kulit. Ketiga,  penurunan jumlah sel langerhans sehingga 

menyebabkan penurunan kompentensi imun yang mengakibatkan respon terhadap 

pemeriksaan kulit terhadap alergen berkurang. Keempat, kerusakan struktur 

nukleus keratinosit sehingga mengakibatkan perubahan kecepatan poliferasi sel 

yang menyebabkan pertumbuhan yang abnormal seperti keratosis seboroik dan lesi 

kulit papilomotosa (Sunaryo et al, 2016). 
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c) Dermis  

Perubahan yang terjadi pada dermis akibat proses menua adalah sebagai 

berikut.  Pertama, volume dermal mengalami penurunan sehingga penipisan dermal 

dan jumlah sel berkurang sehingga lansia rentan terhadap penurunan termoregulasi 

dan penurunan absorbsi kulit terhadap zat-zat topikal. Kedua, penghancuran serabut 

elastisitas dan jaringan kolagen pada enzim-enzim sehingga adanya perubahan 

dalam penglihatan karena adanya kantong dan penglihatan disekitar mata, turgor 

kulit menghilang. Ketiga, vaskularisasi menurun dengan sedikit pembulu darah 

kecil sehingga kulit tampak lebih pucat dan kurang mampu melakukan 

termoregulasi (Sunaryo et al, 2016). 

d)  Subkutis  

Perubahan yang terjadi pada subkutis akibat proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, lapisan jaringan subkutan mengalami penipisan sehingga 

penampilan kulit yang kendur atau menggantung di atas tulang rangka. Kedua, 

distribusi kembali dan penurunan lemak tubuh sehingga adanya gangguan fungsi 

perlindungan dari kulit (Sunaryo et al, 2016). 

e) Bagian Tambahan  Pada Kulit  

Perubahan pada tambahan pada kulit adalah seperti rambut, kuku, korpus 

pacini, korpus meissner, kelenjar keringat dan kelenjar sebasea akibat proses menua 

adalah sebagai berikut. Pertama, berkurangnya folikel rambut sehingga rambut 

bertambah uban dan penipisan rambut pada kepala. Pada wanita, akan mengalami 

peningkatan rambut pada wajah sedangkan pada pria, rambut dalam hidung dan 
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telinga semakin jelas, lebih banyak dan kaku. Kedua,  pertumbuhan kuku melambat 

sehingga kuku menjadi lunak, rapuh, kurang berkilau, dan cepat mengalami 

kerusakan. Ketiga, corpus pacini (sensasi tekan) dan korpus meissner (sensasi 

sentuhan) menurun sehingga beresiko untuk terbakar, mudah mengalami nekrosis 

karena rasa terhadap tekanan berukurang. Keempat, kelenjar keringat sedikit 

sehingga penurunan respons dalam keringat, perubahan termoregulasi, kulit  kering. 

Kelima, penurunan kelenjar apokrin sehingga bau badan lansia berkurang (Sunaryo 

et al, 2016). 

4) Perubahan Pada Sistem  Muskuloloskletal  

Pada proses menua akan mengakibatkan perusakan dan pembentukan tulang 

melambat. Hal ini terjadi karena penurunan hormon esterogen pada wanita, vitamin 

D dan beberapa hormon lain. Tulang-tulang trabekulae menjadi lebih berongga, 

mikro-arsitektur berubah dan sering patah, baik akibat benturan ringan maupun 

spontan (Sunaryo et al, 2016).  

a) Sistem Skeletal 

Pada proses menua, jumlah masa tubuh mengalami penurunan. 

Perubahan yang terjadi pada skeletal akibat proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, penurunan tinggi badan secara progresif karena 

penyempitan diskus intervetbral dan penekanan pada kolumna vetebralis 

sehingga postur tubuh menjadi lebih bungkuk dengan penampilan barrel-

chest. Kedua, penurunan produksi tulang kortikal dan trabekular yang 

berfungsi sebagai perlindungan terhadap beban gerakan rotasi dan 
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lengkungan sehingga adanya peningkatan terjadinya resiko fraktur 

(Sunaryo et al, 2016). 

b) Sistem Muskular  

Pada proses menua pada sistem muscular adalah sebagai berikut. 

Pertama, waktu untuk kontraksi dan relaksasi memanjang sehingga adanya 

perlambatan waktu bereaksi, pergerakan yang kurang aktif. Kedua, 

perubahan kolumna vetebralis, akilosis atau kekakuan ligamen dan sendi, 

penyusutan sklerosis tendon dan otot, perubahan degenaratif 

ekstrapiramidal sehingga peningkatan fleksi (Sunaryo et al, 2016). 

c) Sendi  

Perubahan yang terjadi pada sendi pada proses menua adalah 

sebagai berikut. Pertama, pecahnya komponen kapsul sendi dan kolagen 

sehingga akan nyeri, inflamasi, penurunan mobilitas sendi dan deformitas. 

Kedua, kekakuan ligament dan sendi sehingga akan mengakibatkan 

peningkatan resiko cedera (Sunaryo et al, 2016). 

d) Esterogen  

  Perubahan yang terjadi pada proses menua adalah penurunan 

hormon estrogen sehingga akan kehilangan unsur-unsur tulang yang 

berdampak pada pengeroposan tulang (Sunaryo et al, 2016). 

5) Perubahan Pada Sistem Neurologis  

Perubahan neurologis yang terjadi pada lansia adalah berat otak akan 

menurun 10-20%. Neuron dapat mengirimkan signal kepada sel sel lain dengan 
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kecepatan 200 mil/jam. Terjadinya penebalan atrofi cerebral (berat otak 

menurun 10%) antara usia 30-70 tahun. Secara berangsur-angsur tonjolan 

dendrit di neuron hilang di susul membengkaknya batang dendrit dan batang 

sel. Secara progresif terjadi fragmentasi  dan kematian sel. Pada semua sel 

terdapat deposit lipofusin (pigment wear and tear) yang terbentuk sitoplasma, 

kemungkinan berasal dari lisosom (mitokondria). Perubahan-perubahan yang 

terajadi adalah sebagai berikut. Pertama, konduksi saraf perifer yang lebih 

lambat sehingga refleks tendon dalam yang lebih lambat dan meningkatnya 

waktu reaksi. Kedua, peningkatan lipofusin sepanjang neuron-neuron sehingga 

vasokontriksi dan vasodilatasi yang tidak sempurna sehingga bahaya 

kehilangan panas tubuh (Sunaryo et al, 2016). Ketiga, perubahan pada sistem 

vestibular bersamaan dengan penglihatan dan propioseptor membantu dalam 

mempertahankan keseimbangan fisik tubuh atau equilibrium. Gangguan pada 

sistem vestibular dapat mengarah kepada vertigo yang dapat menyebabkan 

gangguan keseimbangan (Muak, 2010) 

6) Perubahan Pada Sistem Kardiovaskular  

Perubahan struktur yang terjadi pada sistem kardiovaskular akibat proses 

menua adalah sebagai berikut. Pertama, penebalan dinding ventrikel kiri 

karena peningkatan densitas kolagen dan hilangnya fungsi serat-serat elastis 

sehingga ketidakmampuan jantung untuk distensi dan penurunan kekuatan 

kontraktil. Kedua, jumlah sel-sel peace maker mengalami penurunan dan 

berkas his kehilangan serat konduksi yang membawa impuls ke ventrikel 

sehingga terjadinya disritmia. Ketiga, sistem aorta dan arteri perifer menjadi 
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kaku dan tidak lurus karena peningkatan serat kolagen dan hilangnya serat 

elastis dalam lapisan medial arteri sehingga penumpulan respons baroreseptor 

dan penumpulan respon terhadap panas dan dingin. Keempat, vena merengang 

dan mengalami dilatasi sehingga terjadinya oedema pada ekstremitas bawah 

dan penumpukan darah (Sunaryo et al, 2016).  

7) Perubahan Pada Sistem Pulmonal  

Perubahan yang terjadi pada proses menua adalah sebagai berikut. Pertama, 

paru-paru kecil dan kendur, hilangnya rekoil elastis dan pembesaran alveoli 

sehingga penurunan daerah permukaan untuk difusi gas. Kedua, penurunan 

kapasitas vital menurul PaO2 residu sehingga penurunan saturasi oksigen dan 

peningkatan volume. Ketiga, pengerasan bronkus dengan peningkatan 

resistensi sehingga dispnea saat aktivitas. Keempat, klasifikasi kartilago kosta, 

kekakuan tulang iga pada kondisi pengembangan sehingga emfisema sinilis, 

pernafasan abdominal, hilangnya suara paru pada bagian dasar. Kelima, 

hilangnya tonus otot thoraks, kelelahan kenaikan dasar paru sehingga 

etelektasis. Keenam, kelenjar mukus kurang produktif sehingga akumulasi 

cairan, sekresi kental dan sulit dikeluarkan. Ketujuh,  penurunan sensitivitas 

sfingter esofagus sehingga adanya hilangnya haus dan silia kurang aktif. 

Kedelapan, penurunan sensitivitas komoreseptor sehingga tidak ada perubahan 

dalam PaC𝑂2 dan kurang aktifnya paru-paru pada gangguan asam basa. 

(Sunaryo et al, 2016). 
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8) Perubahan Pada Sistem Endokrin  

Perubahan yang terjadi pada sisten endokrin karena proses menua adalah 

sebagai berikut. Pertama, kadar glukosa darah meningkat sehingga glukosa 

darah puasa 140 mg/dl dianggap normal. Kedua, ambang batas ginjal untuk 

glukosa meningkat sehingga kadar glukosa darah 2 jam PP 1400200 mg/dl 

dianggap normal. Ketiga, residu urin di dalam kandung kemih meningkat 

sehingga pemantauan glukosa urin tidak dapat diandalkan. Keempat, kelenjar 

tiroad menjadi lebih kecil, produksi T3 dan T4 sedikit menurun dan waktu 

paruh T3 dan T4 meningkat sehingga serum T3 dan T4 tetap stabil (Sunaryo et 

al, 2016). 

9) Perubahan Pada Sistem Renal dan Urinaria  

Perubahan fisiologi, pada ginjal, blandder, uretra dan sistem nervus 

sehingga dapat menganggu kemampuan dalam mengontrol berkemih yang 

mengakibatkan inkontinensia dan akan memiliki konsekoensi yang lebih jauh 

(Sunaryo et al, 2016). 

a) Perubahan Pada Sistem Renal  

 Perubahan yang terjadi pada proses menua adalah sebagai berikut. 

Pertama, membran basalis glomerulus mengalami penebalan, sklerosis 

pada area fokal dan total permukaan glomerulus mengalami penurunan 

panjang dan volume tubulus proksimal berkurang dan penurunan aliran 

darah renal sehingga filtrasi menjadi kurang efisien, sehingga secara 

fisiologis glomerulus yang mampu menyaring 20% darah dengan 

kecepatan 125 ml/menit (pada lansia menurun hingga 97 ml/menit atau 
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kurang) dan menyaring protein dan eritrosit menjadi terganggu, nokturia. 

Kedua, penurunan massa otot yang tidak berlemak, peningkatan total 

lemak tubuh, penurunan cairan intra sel, penurunan sensasi haus, 

penurunan kemampuan untuk memekatkan urine sehingga hal ini adalah 

penurunan total cairan untuk absorbsi kalsium dari saluran 

gastrointestinal sehingga hal ini terjadinya peningkatan osteoporosis 

(Sunaryo et al, 2016).  

b) Perubahan Pada Sistem Urinaria  

Perubahan yang terjadi adalah proses menua adalah penurunan 

kapasitas kandung kemih, peningkatan volume residu, peningkatan 

kontraksi kandung kemih yang tidak disadari dan atropi pada otot 

kandung kemih sehingga adanya peningkatan inkotinensia (Sunaryo et 

al, 2016). 

10)  Perubahan Pada Sistem Gastrointestinal  

Sunaryo et al, 2016  mengatakan perubahan yang terjadi pada sistem 

gastrointstinal pada proses menua antara lain terjadi pada :  

a) Rongga Mulut 

Perubahan yang terjadi pada proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, hilangnya tulang periosteum dan periduntal, 

penyusutan dan fibrosis pada akar halus, pengurangan dentin, dan 

retraksi dari struktur gusi sehingga tanggalnya gigi, kesulitan dalam 

mempertahankan pelekatan gigi palsu yang lepas. Kedua, hilangnya 



 

28 
 

kuncup rasa sehingga perubahan sensasi rasa dan peningkatan 

penggunaan garam atau gula untuk mendapatkan rasa yang sama 

kualitasnya. Ketiga, atrofi pada mulut sehingga mukosa mulut tampak 

lebih merah dan berkilat sehingga tampak mukosa mulut tampak lebih 

merah dan berkilat. Bibir dan gusi tampak tipis karena penyusutan 

epitelium dan mengandung keratin. Keempat, liur atau saliva di 

sekresikan sebagai respons terhadap makanan yang telah dikunyah 

mengalami penurunan (Sunaryo et al, 2016).  

b) Esofagus, Lambung dan Usus  

Perubahan yang terjadi pada proses menua pada esofagus, 

lambung dan usus akibat proses menua adalah sebagai berikut. 

Pertama, dilatasi esofagus, hilangnya tonus sfingter jantung dan 

penurunan refleks muntah sehingga adanya peningkatan terjadinya 

resiko aspirasi. Kedua, atrofi penurunan sekresi asam hidroklorik 

mukosa lambung sebesar 11% sampai 40% dari populasi sehingga 

perlambatan dalam mencerna makanan dan mempengaruhi penyerapan 

vitamin B12. Bakteri usus halus akan bertumbuh secara berlebihan dan 

menyebabkan kurangnya penyerapan lemak. Ketiga, penurunan 

motilitas lambung sehingga hal ini adalah perubahan absorbsi obat-

obatan, zat besi, vitamin B12 dan konstipasi sering terjadi (Sunaryo et 

al, 2016). 
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c) Saluran empedu, hati, kantung empedu, dan pankreas  

Berikut ini yang terjadi pada proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, pengecilan ukuran hati dan pankreas  sehingga 

terjadinya penurunan kapasitas dalam menyimpan dan mensintesis 

protein dan enzim-enzim perncernaa. Kedua, perubahan proporsi lemak 

empedu tanpa diikuti perubahan metabolisme asam empedu yang 

signifikan sehingga terjadinya peningkatan sekresi kolestrol (Sunaryo 

et al, 2016). 

11) Perubahan Sistem Reproduksi dan Kegiatan Seksual  

Perubahan sistem reproduksi pada lansia antara lain selaput vagina 

menurun atau kering, menciutnya ovarium dan uterus, atropi payudara, 

testis masih dapat memproduksi meskipun adanya penurunan secara 

berangsur-angsur dan dorongan seks menetap sampai usia di atas 70 tahun, 

asal kondisi kesehatan baik. Seksualitas adalah kebutuhan dasar manusia 

dalam manifestasi kehidupan yang berhubungan dengan alat reproduksi 

(Sunaryo et al, 2016). 

a) Perubahan Pada Sistem Reproduksi Pria  

Perubahan menua yang terjadi pada pria adalah sebagai 

berikut. Pertama, testis masih dapat memproduksi spermatozoa 

meskipun adanya penurunan secara berangsur-angsur. Kedua,atrofi 

asini prostat otot dengan area fokus hiperplasia (Sunaryo et al, 2016). 
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b) Perubahan Pada Sistem Reproduksi Wanita  

Perubahan menua yang terjadi pada wanita adalah sebagai 

berikut. Pertama penurunan esterogen yang bersikulasi sehingga 

atrofi jaringan payudara dan genital. Kedua, peningkatan endrogen 

yang bersikulasi sehingga penurunan massa tulang dengan resiko 

osteoporosis dan fraktur, peningkatan kecepatan aterosklerosis 

(Sunaryo et al, 2016). 

b. Perubahan Mental   

Lansia akan mengalami perubahan-perubahan antara lain muncul perasaan 

pesimis, timbulnya perasaan tidak aman dan cemas, ada kekacuan mental akut, 

merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit, takut dilantarkan karena merasa 

tidak berguna serta muncul perasaan kurang mampu untuk mandiri (Sunaryo et al, 

2016). 

c.  Perubahan Psikososial  

Lansia akan menghadapi masalah-masalah serta reaksi individu 

terhadapnya akan sangat beragam, tergantung pada kepribadian individu yang 

bersangkutan. Saat Ini orang yang telah menjalani kehidupannya dengan bekerja 

diharapkan dapat beradaptasi pada masa pensiunnya. Sehingga banyak lansia yang 

merasakan terasingkan karena sudah tidak berhubungan dengan masyarakat 

(Sunaryo et al, 2016). 
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B. Resiko Jatuh Pada Lansia 

1. Definisi  

 Jatuh adalah kejadian yang dilaporkan penderita atau saksi mata, yang melihat 

kejadian mengakibatkan seseorang mendadak terbaring atau terduduk di lantai atau 

tempat yang lebh rendah atautanpa kehilangan kesadaran atau luka (Maryam,2010). 

Jatuh merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan pada lansia. Lebih dari 

sepertiga lansia yang berusia 65 tahun dan 50% dari lansia mengalami jatuh yang 

berulang. Jatuh sangat berhubungan dengan pola jalan.  Pola jalan dipengaruhi oleh 

komponen-komponen jaringan syaraf yang baik antara lain sistem ganglia kortikal-

basal, struktur muskuloskletal yang baik dan  sistem sensorik. Komponen-komponen ini 

sangat mempengaruhi mencegah resiko jatuh dan mempertahankan gaya 

berjalan.Seiring bertambahkan usia, banyak perubahan yang terjadi pada gaya berjalan 

akibat penuaan, seperti penurunan kecepatan berjalan, panjang langkah dan penurunan 

kekuatan anggota gerak bawah. Perubahan sangat terlihat, ketika lansia berjalan 

ditempat yang tidak rata (Ama, 2011). 

Menurut Ko, Jung & Jeong, 2014  kejadian jatuh merupakan salah satu kecelakaan 

yang terjadi pada lansia, yang disebabkan oleh gangguan kekukatan otot, proprioseptif 

dan kordinasi tubuh karena proses penuaan. Lansia tidak memiliki kapasitas untuk 

menghadapi sebuah rintangan dan cenderung tersandung yang disebabkan oleh faktor 

lingkungan yang sering dijumpai seperti kusen pintu, lantai yang kasar dan permukaan 

lantai yang tidak rata. Pada masyarakat setempat, 33% lansia mengalami penurunan 

jatuh dengan  42,2% mengalami sakit akibat jatuh.  
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Lansia yang mengalami riwayat kejadian jatuh akan memiliki trauma sendiri yang 

berakibat berupa sikap seperti ketakutan akan terjatuh, depresi dan suka gelisah yang 

berdampak pada penurunan aktivitas fungsional pada lansia. Pengalaman negatif ini 

mengakibatkan lansia berkurangnya kapasitas fisik dalam hal kekuatan otot, fleksibilitas 

tubuh dan koordinasi, dampak dari hal ini adalah lansia mengalami peningkatan resiko 

jatuh yang tinggi (Ko, Jung & Jeong, 2014).  

2. Faktor Resiko  

Faktor resiko jatuh yang paling besar adalah gangguan penglihatan seperti 

penggunaan kacamata yang tidak tepat, penggunaan obat psikoatif, gangguan pola jalan 

dan gangguan keseimbangan, akibat berat badan. Faktor lingkungan yang mengakibatkan 

kejadian jatuh adalah permukaan yang licin, lantai yang tidak rata, penerangan yang buruk, 

karpet yang longgar, barang  funiture yang tidak tertata rapi dan hambatan yang ada pada 

lantai yang dapat memicu jatuh. Asih & Tambunan, 2015 mengatakan kejadian jatuh 

adalah masalah yang sering tidak dipedulikan oleh masyarakat luas. Ada dua faktor yang 

menyebabkan resiko jatuh antara lain :  

a. Faktor Interinsik  

Faktor interinsik adalah faktor yang berasal dari dalam lansia itu sendiri 

(Marks, 2014). Dewi, 2014 mengatakan faktor interinsik berhubungan dengan 

kelemahan fisik dan kesehatan yang memburuk seperti kelemahan otot, gangguan 

keseimbangan atau gangguan berjalan, kognitif menurun, menurunnya sistem 

neuromuskular,  penurunan penglihatan dan infeksi. Pada lansia yang memiliki banyak 

penurunan fisiologi tubuh terutama yang berpengaruh pada pengontrol keseimbangan 
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seperti penurunan kekuatan otot, perubahan posture,kadar lemak yang menumpuk 

pada daerah tertentu, penurunan proprioceptive dan penurunan visual. Jika hal itu 

terjadi kontrol keseimbangan akan turun dan dapat meningkatkan resiko jatuh pada 

lansia. Ketika otot-otot yang berperan dalam keseimbangan tubuh tersebut 

bekerjasama untuk membentuk kekuatan  yang bertujuan untuk mempertahankan 

posisi badan sesuai dengan aligment  tubuh simetri agar lebih stabil merupakan gerak 

yang efektif dan efesien sehingga dapat mengurangi resiko jatuh dan cedera 

(Munawwaarah dan Nindya, 2015). 

b. Faktor Ekstrinsik  

  Dewi, 2014 mengatakan faktor ekstrinsik merupakan hubungan keseharian 

gaya hidup dan tingkat bahaya lingkungan, pencahayaan yang kurang dan 

penempatan perabotan yang tidat tepat. Akibatnya lansia akan merasa ketakutan 

akan jatuh lagi dan memilih untuk berada di atas tempat tidur. Perilaku seperti ini 

akan menurukan status fungsional dan meningkatnya ketergantungan dalam 

pelaksanaan Activity Daily Living (ADL). Faktor ekstrinsik mempengaruhi 50% 

kejadian jatuh pada lansia. 

3. Pemeriksaan Resiko Jatuh 

   Matarese & Ivziku 2016 mengatakan pemeriksaan resiko jatuh pada lansia adalah 

upaya pertama untuk mengurangi resiko jatuh. Sebagian besar untuk program pencegahan 

resiko jatuh membutuhkan alat yang digunakan untuk menilai resiko jatuh. Alat yang 

dibutuhkan adalah berupa kuesioner dan penelitian. Salah satu alat atau skala yang 

digunakan dalam pemeriksaan resiko jatuh adalah skala morse fall scale(MFS).Pencegahan 

jatuh dengan metode MFS di buat untuk untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari 
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bahaya yaitu mengorientasikanpasien terhadap lingkungan dan intruksi penggunaan alat 

bantu jalan (Dessy, Harmayety & Widyawati, 2013).  

Tabel 2.1 Tabel Penilaian Morse Fall Scale (MFS) 

No Pengkajian Bobot Nilai 

1 Riwayat jatuh, apakah anda pernah jatuh dalam 3-
6 bulan terakhir ? 

Tidak (0) 
Ya (25) 

 

2 Diagnosa sekunder, apakah anda memiliki lebih 
dari satu penyakit ? 

Tidak (0) 
Ya (15) 

 

3 Terapi intravena, apakah saat ini anda terpasang 
infus ?     

Tidak (0) 
Ya (15) 

 

4 Alat bantu jalan, apakah anda menggunakan alat 
bantu jalan ? 
a. Bedrest dibantu perawat  
b. Kruk atau tongkat walker  

c. Berpegangan pada benda-benda disekitar 
(kursi, lemari, meja dan dinding) 

a. (0) 
b. (10) 
c. (20) 

 

5 Gaya berjalan atau cara berpindah apakah anda 
berjalan ?  
a. Normal atau bedrest. Imobile (tidak dapat 

berjalan sendiri ) 
b. Lemah (tidak bertenaga) 
c. Gangguan atau tidak normal (pincang/diseret) 

a. (0) 
b. (10) 
c. (20) 

 

6. Status mental, apakah anda mengalami gangguan 
status mental ? 
a. Anda menyandiri kondisi diri anda sendiri ? 
b. Anda mengalami keterbatasan daya ingat ? 

a. (0) 
b. (15) 

 

Total Penilaian   

Keterangan : 
Nilai  0-24  : tidak berisiko jatuh  

25-50  : resiko rendah  
>50   : resiko tinggi jatuh 

C. Keseimbangan 

1.  Definisi 

Luklukaningsih, 2014 mengatakan keseimbangan adalah  kemampuan tubuh 

untuk mempertahankan keseimbangan dan kestabilan postur pada aktivitas motorik, 

faktor lingkungan dan sistem regulasi berhubungan dalam faktor pembentukan 

keseimbangan. Tujuan dari keseimbangan adalah menjaga postur tubuh manusia agar 

mampu tegak dan mempertahankan posisi tubunya.  
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2. Anatomi Organ Keseimbangan  

a. Anatomi Labirin  

Organ keseimbangan terletak pada telinga bagian dalam (labirin), 

terlindung oleh tulang yang paling keras yang dimiliki oleh tubuh. Labirin terdiri 

dari tulang dan membran. Labirin membran terletak dalam labirin tulang. Perilimfa 

(tinggi natriun, rendah kalium) terletak diantara labirin tulang dan labirin membran 

sedangkan endolimfa (tinggi kalium, randah natrium) terdapat di dalam labirin 

membran. Berat jenis cairan endolimfa lebih tinggi dibandingkan pada cairan 

perilimfa, yang berada pada labirin tulang. Tulang labiri, terdiri dari bagian 

vestibuler (kanalis semisirkulasi, utriculus, sacculus) dan bagian koklea. Setiap 

labirin terdiri dari tiga kanalis semi sirkulasi, yaitu horizontal (lateral), anterior 

(superior) dan posterior (inferior) (Bashiruddin,2007).  

Pada bagian vestibuler terdapat utrikulus dan sakulus yang didalamnya 

terdapat makula yang di lindungi oleh sel-sel rambut. Sel-sel rambut ini ditutup 

oleh suatu lapisan gelatinosa yang ditembus oleh silia dan pada lapisan ini terdapat 

pula otolit yang mengandung kalsium dan dengan berat jenis yang lebih besar dari 

pada endolimfe. Pengaruh gravitasi, maka gaya dari otolit akan membenkokkan 

silia sel-sel rambut dan menimbulkan rangsangan pada reseptor. Sakulus 

berhubungan dengan utrikulus melalui suatu duktus yang sempit yang juga 

merupakan salurun menuju sakus endolimfatikus. Makula utrikulus terletak pada 

bidang yang tegak lurus terhadap makula sakulus. Urtikulus merupakan tempat 

bermuara ketiga kanalis semisirkularis. Masing-masing kanalis mempunyai suatu 

ujung yang melebar membentuk ampula dan mengandung sel-sel rambut krista. 

Sel-sel rambut menonjol pada suatu kupula gelatinosa. Gerakan endolimfe dalam 
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kanalis semisirkulasi akan menggerakan kupula yang selanjutnya akan 

membengkokakkan silia sel-sel rambut krista dan merangsang sel reseptor 

(Bashiruddin, 2007) 

 

Gambar 2.1 Anatomi Vestibular 
Sumber : Bashirudin, 2007 

 

b. Sistem Persyarafan Keseimbangan 

Sistem persyarafan di mebran labirin dimulai melalui nervus-nervus dari 

urticulus, saculus dan kanalis semi sirkulasi membentuk ganglion vestibularis. 

Jalur keseimbangan terbagi menjadi dua neuron yaitu :  

1) Neuron pertama, sel-sel bipolar dari ganglion vestibular. Neurit-neurit 

membentuk N.vestibularis dari N.Vestibulocochlearis pada dasar liang 

pendengaran dalam menuju nuklei vestibularis. 

2) Nuklei ke dua dari nucleus vestibularis lateralis (inti deiers) keluar serabut-

serabut yang menuju formation retikularis, ke inti-inti motorik saraf otak ke 

III, IV dan V (melalui fasciculuslongitudinalis medialis), ke nuclei ruber 

dari sebagai tractus vestibulospinalis di dalam batang depan dari sumsum 

tulang belakang. Dari nuclei vestibularis medialis (inti schwableI dan 

nucleus vestibularis inferior (inti roller) muncul bagian-bagian. Tractus 

vestibulospinal dan hubungan ke arah-arah farmatio retikularis. Nucleus 
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vestibularis superior (inti bacterew) mengirimkan antara lain serabut-

serabut untuk otak-otak kecil. 

 

Gambar 2.2 Sistem Pesryarafan Keseimbangan  
Sumber : Bashiruddin, 2007 

 
 
 
 
 
 

c. Serebellum  

Serebellum adalah organ yang melekat dibelakang bagian batang otak, 

terletak di bawah lobus oksipital korteks. Serebellum terdiri dari tiga bagian 

yang memiliki fungsi sebagai berikut :  

1) Vestibuloserebellum berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dan 

mengontrol gerak mata. 

2) Spinoserebellum berfungsi mengatur tonus otot dan gerakan volunter yang 

terampil dan terkoordinasi. 

3) Serebroserebelum berfungsi untuk perencanaan dan inisiasi aktifasi volunter 

dengan memberikan masukan ke daerah-daerah motorik korteks.  

d. Neurofisiologi Organ Keseimbangan  

Tahapan-tahapan alur perjalan informasi yang berkaitan dengan fungsi 

alat keseimbangan antara lain :  
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1) Tahap Tranduksi  

Rangsangan gerakan diubah reseptor vestibuler (hair cells), reseptor 

visus (rod dan cone cells) dan reseptor propsioseptik, menjadi impuls 

saraf. Reseptor vestibuler menyumbang informasi terbesar dibanding dua 

reseptor lainnya, yaitu lebih dari 55% Mekanisme reseptor vestibuler 

berlangsung ketika rangsangan gerakan membangkitkan gelombang pada 

endolimph yang mengandung ion K (Kalium). Gelombang endolimph 

akan menekuk rambut sel yang kemudian membuka atau menutup kanal 

ion K (Kalium) bila tekuk kan sel mengarah ke kinocillia (rambut sel 

terbesar) maka timbul masukan ion K (Kalium) dari endolimph ke dalam 

hair cells yang selanjutkan akan mengembangkan potensial aksi. 

Akibatnya kanal ion Ca (Kalsium) akan terbuka dan timbul ion masuk ke 

dalam hair cells. Influks ion Ca (Kalsium) bersama potensial aksi 

merangsang pelepasan neurotransmitter ke celah sinaps untuk 

menghantarkan impuls ke neuron berikutnya yaitu saraf eferen vestibularis 

dan selanjutnya menuju ke pusat alat keseimbangan tubuh.  

2) Tahap Transmisi 

 Impuls yang dikirim dari hair cells dihantarkan oleh saraf eferen 

vestibularis menuju ke otak dengan neurotransmitter glutamate. 

3) Tahap Modulasi  

 Modulasi dilakukan oleh beberapa struktur di otak antara lain yaitu 

inti vestibularis, vestibulo-serebelum, inti okulo motorius dan 

hipotalamus. Struktur ini mengelola informasi yang masuk serta memberi 
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respon. Apabila rangsangan yang masuk bersifat bahaya maka akan 

disentisasi sedangkan bila bersifat biasa saja maka responsnya adalah 

habituasi. 

3. Komponen-Komponen Pengontrol Keseimbangan  

a. Sistem Informasi Sensoris  

Ada 3 sistem informasi sensoris antara lain : 

1) Visual  

Visual bertugas untuk mengontrol jarak terhadap objek serta 

memberikan sinyal posisi dan gerakan kepala merupakan suatu respon 

pada objek dan lingkungan (Luklukaningsih, 2014).  

2) Sistem Vestibular  

Sistem ini berperan penting dalam keseimbangan, kontrol kepala 

dan gerak bola mata. Reseptor ini berada pada telinga. Sistem vestibular 

berfungsi untuk menjaga midline tubuh, posisi dan gerakan kepala, kontrol 

postur dan tonus (Luklukaningsih, 2014).  

3) Somatosensoris  

Sistem ini terdiri dari proprioseptif serta persepsi kognitif. Informasi 

prosioseptif disalurkan ke otak melalui medula spinalis, kemudian masuk 

ke dalam cerebellum, serta ada yang masuk melalui kotek serebri melalui 

lemniskus medialis dan talamus. Impuls yang masuk mempengaruhi 

kesadaran pada posisi tubuh yang masuk melalui impuls yang masuk dari 

alat indera (Luklukaningsih, 2014). 

b. Respon Otot-Otot Postural yang Sinergis  
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Luklukaningsih, 2014 mengatakan hal ini mengarah kepada waktu dan jarak 

dari sebuah aktivitas sejumlah otot yang dibutuhkan untuk mempertahakan 

keseimbangan dan kontrol postur tubuh. Keseimbangan hanya dapat terjadi jika 

respon pada otot-otot bekerja secara sinergi sebagai reaksi  dari perubahan posisi, 

titik tumpu, gaya gravitasi dan  aligment tubuh.  Kemudian kerja otot yang sinergi 

berarti bahwa adanya respon yang tepat antara kecepatan dan kekuatan suatu otot 

dengan otot yang lainnya dalam melakukan aktivitas fungsi gerak. 

1) Kekuatan Otot (Muscle Strength) 

Kekuatan otot merupakan kemampuan otot menahan beban baik secara 

beban eksternal dengan beban internal. Sistem neuromuscular berhubungan 

dengan kekuatan otot yaitu seberapa besar saraf dapat mengaktivasi otot 

sehingga semakin banyak serabut otot yang teraktifasi maka semakin besar 

kekuatan otot yang dihasilkan. Kemapuan otot untuk melakukan reaksi tega dan 

stabil adalah bentuk dari aktivitas otok untuk menjaga keseimbangan.  

2) Sistem Adaptasi 

Kemampuan adaptasi akan memodifikasi masukan sensoris dan keluaran 

motorik ketika terjadi perubahan sesuai karakteristik lingkungan, untuk 

menghasilkan sebuah gerakan terampil dan fungsional. 

3) Lingkup Gerak Sendi (Joint Range Of Motion) 

Kemampuan sendi untuk membantuk gerak tubuh mempertahankan 

gerakan terutama pada gerakan yang memerlukan keseimbangan yang tinggi. 
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keseimbangan  

a. Gaya Gravitasi Bumi  

  Gaya gravitasi bumi merupakan gaya tarik bumi terhadap suatu benda, hal 

ini juga berlaku pada tubuh manusia dimana tekanan gravitasi bekerja pada tubuh 

manusia baik dalam keadaan statis dan keadaan dinamis (Luklukaningsih, 2014). 

b. Pusat Gravitasi (Center of Gravity) 

  Pusat gravitasi pada manusia berpindah sesuai dengan arah atau perubahan 

berat. Ketika berdiri pusat gravitasi ada pada pinggang diantara depan dan belakang 

vetebra sakrum ke dua. Untuk mempertahankan keseimbangan perlu adanya 

kekmampuan tubuh untuk menjaga pusat gravitasi agar tetap stabil.  

 

Gambar 2.3 Center of Gravity 

 (sumber Luklukaningsih, 2014)  
 

c. Garis Gravitasi (Line Of Gravity-LOG) 

Garis gravitasi merupakan garis imajiner yang berada vertikal melalui pusat 

gravitasi dan pusat bumi. Derajat stabilitas tubuh ditentukan oleh hubungan garis 

gravitasi, pusat gravitasi  dengan bidang tumpu. 
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Gambar 2.4  Garis Gravitasi  

(Sumber Luklukaningsih, 2014) 
 

d. Bidang Tumpu (Base Of Suport) 

Bidang tumpu adalah bagian tubuh yang berhubungan dengan permukaan 

tubuh. Pada saat garis gravitasi tepat berada di bidang tumpu, tubuh dalam keadaan 

seimbang. Stabilitas dipengaruhi oleh bidang tumpu. Semakin tinggi bidang tumpu, 

maka semakin tinggi stabilitas. 

 
Gambar 2.5 Base of Support 

Sumber : Luklukaningsih 2014 
4. Jenis Keseimbangan Postural  

Masitoh, 2013 mengatakan keseimbangan postural (balance stability) adalah 

kemampuan tubuh untuk memelihara pusat dari massa tubuh dengan batasan stabilitas 
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yang ditentukan dengan dasar penyangga. Batasan stabilitas merupakan tempat pada 

suatu ruang di mana tubuh dapat menjaga posisi tanpa berubah dari dasar penyangga 

dan dapat berubah sesuai dengan tugas, biomekanik secara individual dan aspek 

lingkungan. Jenis keseimbangan postural terbagi menjadi dua yaitu  

a. Keseimbangan Statik    

Masitoh,2013 mengatakan keseimbangan statik adalah keadaan 

seseorang dapat memelihara keseimbangan tubuhnya pada suatu posisi tertentu 

selama jangka waktu tertentu, seperti berdiri. Luklukaningsih, 2014 

mengatakan sistem saraf berfungsi untuk menjaga pusat massa tubuh dalam 

keadaan stabil dalam bidang tubuh yang tidak berubah kecuali tubuh 

membentuk batas bidang tumpu lain seperti melangkah.  Input  yang masuk 

kedalam tubuh adalah berperan sebagai kontrol keseimbangan, pemberi 

informasi serta memprediksi datangnya gangguan. Dalam keadaan berdiri serta 

melangkah membutuhkan input yang datang dari kulit ditelapak kaki 

merupakam hal yang penting.  

Berdiri membutuhkan sebuah postur yang baik k. Definisi postur adalah 

posisi atas sikap tubuh dimana tubuh dapat membentuk banyak bentuk, 

memberikan tubuh pada posisi nyaman. Berdiri tegak, memiliki gerakan yang 

kecil pada tubuh, seperti ayunan tubuh. Luas dan arah sebuah ayunan diukur 

dari permukaan tumpuan dengan menghitung gerakan yang menekan dibawah 

telapak kaki yang disebut pusat tekanan (Luklukaningsih, 2014). 
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b. Keseimbangan Dinamik  

Keseimbangan dinamik adalah pada saat tubuh melakukan gerakan atau 

saat berdiri di atas landasan ang bergerak (dynamic standing) yang akan 

menempatkannya dalam kondisi yang tidak stabil. Pada keadaan ini kebutuhan  

kontrol keseimbangan postural akan kontrol keseimbangan postural akan 

semakin meningkat. Misalnya pada saat berjalan, naik diatas perahu dari berlari 

di atas treadmill (Masitoh,2013) 

D. Balance Exercise  

1. Definisi 

Anto, 2015 menyatakan bahwa balance exercise adalah suatu aktivitas fisik 

yang dilakukan untuk meningkatkan kestabilan tubuh dengan cara meningkatkan 

kekuatan otot anggota gerak bawah. Latihan keseimbangan sangat efektif untuk 

meningkatkan keseimbangan fungsional dan statis serta mobilitas lansia. Latihan 

keseimbangan ini juga akan menurunkan frekuensi jatuh pada lansia. 

2. Manfaat  

Balance exercise bemanfaat untuk meningkatkan keseimbangan postural. 

Balance exercise juga bermanfaat untuk menurunkan terjadinya resiko jatuh pada 

lansia. Balance exercise memberikan efek peningkatan kekuatan otot ekstremitas 

bawah. Olahraga atau latihan yang melibatkan kontraksi otot dapat meningkatkan 

kekuatan otot hingga lebih dari 100 %. Penurunan ukuran dan kekuatan otot pada 

lansia akibat degenerasi dapat dikurangi dengan olahraga atau latihan teratur. 
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Penelitian menunjukkan bahwa balance exercise dapat meningkatkan kekuatan otot 

(Anto,2015). 

3. Indikasi dan Kontraindikasi 

Indikasi dari balance exercise adalah (Kisner & Colby, 2007) :  

a. Seseorang yang mengalami bed rest dalam waktu yang lama. 

b. Seseorang yang mengalami penurunan keseimbangan statis maupun dinamis. 

c. Seseorang yang mengalami kewaspadaan dan reflek.  

d. Memiliki masalah muskuloskletal yaitu penurunan kekuatan  otot, mobilitas 

sendi, kelenturan dan postur yang buruk. 

Sedangkan kontraindikasinya adalah memiliki gangguan kognitif.  

4. Mekanisme Balance Exercise 

Mastioh, 2013 mengatakan gerakan pada balance exercise dimana ada 

gerakan pada ekremitas bawah pada tubuh seperti plantar fleksi, hip fleksi, hip 

ekstensi, knee fleksi dan side leg rise.  Gerakan plantar fleksi di dapatkan gerakan 

yang mengontraksikan otot gastrocnemius dan soleus. Gerakan hip fleksi gerakan 

aktif akan menghasilkan kontraksi otot-otot hip fleksi dan otot ilio psoas.Gerakan 

hip ekstensi  dapat mengontraksikan otot-otot gluteus maximus. Gerakan  knee 

fleksi ada penguluran pada grup otot quadriceps dan kontraksi pada otot hamstring. 

Sedangkan pada side leg rise dapat mengontraksikan otot tensor facia latae. 
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Gerakan pada balance exercise akan menghasilkan serangkaian gerakan 

yang di lakukan untuk meningkatkan keseimbangan postural baik dinamis maupun 

statis untuk membantu otak dalam menyesuaikan dengan perubahan sinyal 

sehingga dengan sendirinya otak akan mampu beradaptasi dengan  keadaan  

lingkungan. Dengan adanya peningkatan keseimbangan tubuh akan menghasilkan 

penurunan pada resiko jatuh. (Masitoh,2013) 

5. Teknik Balance Exercise 

Masitoh, 2013  mengatakan  ada 4 gerakan  latihan keseimbangan yaitu 

plantar flexi, hip flexi, hip extensi, knee flexi dan side leg raise. Latihan tersebut 

membantu otak menyesuaikan dengan perubahan sinyal (re-calibrate) sehingga 

dengan sendirinya otak akan mampu beradaptasi, proses ini disebut central 

compensation. Adapun langkah-langkah untuk latihan balance exercise : 

a. Plantar Flexi 

Gerakan pertama, plantar flexi. Posisi awal berdiri jinjit.Tahan 

sampai 30 detik. Lakukan dengan 3 kali pengulangan. 

  

Gambar 2.6 Plantar Flexi 
sumber : Data Primer, 2018 
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b. Hip Flexi  

  Gerakan kedua, hip flexi. Posisi awal berdiri, angkat salah satu kaki 

kedepan.Tahan sampai 30 detik. Lakukan 3 kali pengulangan.  

 
Gambar 2.7 Hip flexi 

sumber : Data Primer, 201 
c. Knee Flexi 

Gerakan ketiga, knee flexi.  Posisi awal berdiri, tarik  salah satu kaki 

kebelakang. Tahan sampai 30 detik. Lakukan 3 kali pengulangan. 

 

Gambar 2.8 knee flexi 
sumber : Data Primer, 2018 

d. Side Leg Raise 
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Gerakan keempat side leg raise. Posisi awal berdiri tegak. Angkat 

salah satu kaki kesamping hingga 45 derajat. Tahan sampai 30 detik. 

Lakukan 3 kali pengulangan. 

 

Gambar 2.9 Side Leg Raise 

sumber : Data Primer, 2018 
 
 

Latihan balance exercise efektif untuk penguatan otot dan keseimbangan 

pada lansia yang digunakan sebagai upaya pencegahan resiko jatuh (Cho & an, 

2014). 

 

E. Core Stability Exercise 

1. Definisi 

 Core stability exercise adalah  meningkatkan kemampuan otot-otot 

stabilisasi Lumbo-Pelvic-Hip bersamaan dengan mestabilkan shoulder 

Lawrence, 2011. Core Stability Exercise adalah latihan yang dapat 

meningkatkan kemampuan kontrol keseimbangan dengan cara meningkatkan 

kemampuan kekuatan otot intersegmental pada multifidus, tranversur abdomilis 
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dan rotator serta fungsi fisiological secara bersamaan dapat merangsang 

proprioceptive dengan meningkatkan kemampuan keseimbangan (Ko, Jung & 

Jeong, 2014). 

 Core stability exercise  merupakan aktifasi sinergis yang meliputi otot-otot 

bagian dalam dari thrunk yakni otot core (inti). Fungsi utama dari core  adalah 

untuk memelihara postur tubuh. Latihan core stability akan membatu 

memelihara postur yang baik dalam melakukan gerak serta menjadi dasar untuk 

semua gerakan pada lengan dan tungkai. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya 

dengan stabilitas postur (aktifasi otot core stability) yang optimal, maka 

mobilitas  pada ektremitas dapat dilakukan dengan efisien (Pramitha, Pangkahila 

& Sugijanto,2015). 

 Core stability exercise  berpengaruh dalam aktifasi otot-oto pada daerah 

perut agar terciptanya sebuah stabilisasi. Aktifasi core exercise dipengaruhi oleh 

otot-otot superficial (global) dan otot-otot deep (core) keduanya memiliki fungsi 

utamanya untuk mempertahankan postur. Otot-otot global (multi segment)  

merupakan suatu hubungan yang besar yang merespon beban eskternal yang di 

kenakan pada thrunk yang bergeser pada pusat massa tubuh (center of mass) 

(Yuliana, 2014).  Semua otot-oto core memberikan torsi atau tenaga yang 

diperlukan untuk membuat geraka, mengontrol gerakan atau mencegah gerakan 

terjadi. Semua otot core memiliki perana penting untuk memenuhi fungsi pada 

postur tubuh saat tidak beregerak maupun ada gerakan dan otot core berpengaruh 

besar pada setiap gerakan tubuh (Wildarso, 2014).    
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2. Anatomi dan Fisiologi  

 Core Stability atau stabilitas tulang belakang antara lain terbagi menjadi tiga 

unit yaitu passive spinal column, muscle tulang belakang dan unit kontrol saraf  

yang memiliki zona netral di intervertebralis saat aktivitas fisiologi dalam 

aktivitas sehari-hari (Liemotin, Bauhgartner, Fordham & Srivatsan 2010).  

 Behm, Drinkwalter, Wildarson & Cowley (2011)  mengatakan untuk 

meningkatkan tingkat keseimbangan pada lansia diperlukan untuk latihan 

ketahanan yang menggunakan otot-otot core. Core tersusun dari pelvic-

lumbopelvic, os lumbal, panggul, persendian di pelvic jaringan aktif maupun 

jaringan pasif yang berfungsi menghasilkan atau membatasi gerakan segmen.  

 Behm, Drinkwalter, Wildarson & Cowley (2011) membagi sisitem 

stabilisasi menjadi 3 subsistem yaitu subsistem pasif, subsitem otot aktif  dan 

subsitem saraf aktif. Subsitem pasif terdiri dari ligament vetebra, facia 

thoracolumbar, diskus intervetebra dan facet join. Ligament vetebra dilengkapi 

dengan proprioseptor yang menyampaikan umpan balik sensorik kesisitem saraf 

pusat tetapi subsistem pasif hanya memliki potensi terbatas untuk menstabilkan 

vetebra. Kemampuan untuk menahan kekuatan besar ini tergantung pada 

stabilisasi tambahan yang diberikan pada subsitem otot aktif. Subsitem otot aktif 

adalah terdiri dari otot-otot abdomen (misalnya transversus abdominus, obliques 

internal) dan otot paraspinal (misalnnya multifidus) yang meningkatkan 

kekakuan pada untuk meningkatkan stabilisasi. Otot-otot ini berfungsi dalam 

rotasi dan perpindahan tubuh selama aktivitas sehari-hari yang melibatkan 

tungkai, seperti melempar atau menendang. Subsitem saraf aktif berfungsi untuk 

mengontrol otot-otot core melalui mekanisme umpan balik. Tujuan latihan core 



 

51 
 

adalah mengontrol mekanisme umpan balik dan vetebra agar dapat memprogram 

ulang peran dan fungsi core dengan baik. 

 Core stability berhubungan dengan  bagian tubuh yang di batasi oleh 

dinding perut, pelvis, punggung bagian bawah dan diafragma serta 

kemampuannya untuk menstabilkan tubuh selama gerakan. Otot-otot utama 

yang terlibat meliputi transversus abdominis, obliques internal dan eksternal, 

quadratus lumborum dan diafragma. Diafragma adalah otot utama untuk 

menghirup napas pada manusia dan lain sebagainya, sangat penting dalam 

memberikan  kekuatan  core stability saat bergerak dan mengangkat beban. Core  

stability merupakan komponen penting dalam memberikan kekuatan lokal dan 

keseimbangan untuk memaksimalkan aktivitas secara efisien (Ahmadi et al, 

2012). 

 Anatomi global muscle dan deep muscle serta fungsinya menurut 

(Irfan,2010) :  

a. Fungsi Global Muscle Core  

 Fungsi global muscle adalah sebagai berikut : 

1)  Menghubungkan kepala dan leher ke thrunk  

2)  Mentransfer beban eksternal antara trunk dan panggul  

3) Pengendalian orientasi tulang belakang dalam ruang (global postural 

kontrol) 

4)  Penghasil torsi besar  

5) Pada beban rendah, bertindak secara mandiri untuk memulai gerakan  
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6) Pada beban tinggi, bertindak secara bilateral untuk menstabilkan trunk 

sengan splinting. 

7) Memiliki pengaruh langsung pada zona netral dan segmental kontrol  

8) Target oleh latihan dan kekuatan pelatihan umum  

9) Terlibat dalam strategi subtitusi  

b. Fungsi Global Muscle 

 Global muscle terdiri dari :  

1) Musculus Rectus Abdominis 

2) Musculus Obliques External dan Internal  

3) Musculus Qudratus Lumborum (lateral portion) 

4) Musculus Erector Spine 

5) Musculus Iliopsoas 

 

 

Gambar 2.10 Postural Stability Global Muscle 

Sumber : Spalteholz, 2013 

c. Fungsi Deep Muscle Core 

Fungsi deep (lokal muscle) adalah sebagai berikut :  
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1) Terletak dalam, dekat dengan pusat rotasi (ideal untuk mengendalikan 

gerak intrasegmental  

2) Otot intrasegmental kecil kemungkinan memiliki peran proprioseptif  

3)  Peningkatan gerak zona netral menyimpang dapat diatasi oleh aktivitas 

sistem otot deep . 

d) Sususnan Deep Muscle Core 

Otot yang terkait pada lumbal spine hingga local muscle adalah :  

1) Transversus Abdominus  

2) Lumbar Multifidus  

3) Diaphragm  

4) Pelvis Floor  

 

Gambar 2.11 : Deep Muscle Core 

Sumber :Spalteholz, 2013 
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3. Indikasi dan Kontraindikasi  

Kibler (2006) mengatakan Core Stability Exercise  digunakan pada kondisi:  

a. Spasme otot (ketegangan otot) 

b. Keterbatasan pada fleksor pinggul 

c. Kontrol otot yang buruk pada otot panggul 

d. Ketidakseimbangan antara pinggul dan otot-otot panggul 

e.  Kelemahan otot (penurunan kapasitas otot) 

f. Memperpanjang otot dan mencegah ketidak seimbangan pijakan saat menjadi 

tua 

g. Memperbaiki postur tubuh dan mencegah sakit punggung bawah (Low Back 

Pain). 

h. Membantu menjaga kesehatan otot, sehingga mencegah cidera punggung lebih 

lanjut 

i. Menstabilkan dada dan panggul 

j. Meningkatkan kinerja tubuh. 

Kontra Indikasi Core Stability Exercise adalah :  

a. Spondylolistesis 

b. Ankylosing spondylitis 

c. Terdislokasi dan ruptur ligament 

d. Sedang dalam kondisi hamil 

e. Fraktur 

f. Tumor ganas disekitar area lumbal. 
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4. Manfaat Core Stability Exercise 

Manfaat latihan core stability adalah melatih otot core juga dapat 

menkoreksi ketidakseimbangan postur agar meningkatkan penampilan saat 

berjalan dan mencegah terjadinya cidera (Dasmaneshet, Seyed & 

Eskandari,2012). Core stability memiliki banyak manfaat yaitu : 

a. Kemampuan fungsional menjadi lebih baik untuk membantu meningkatkan 

aktivitas kehidupan sehari-hari. 

b. Peningkatan kinerja dalam olahraga (berenang, sepeda dan lari). 

c. Pengurangan risiko cedera 

5. Biomekanika dan Mekanisme Core Stability Exercise 

Core stability exercise diberikan pada lansia yang tujukan untuk 

mengaktivasi kontraksi otot core yang berfungsi untuk meningkatkan stabilisasi 

dari columna vetebralis untuk menjaga tulang belakang dalam keadaan netral. Core 

stability exercise dapat meningkatkan tonus otot-otot core  yang menghubungkan 

otot-otot deep  dan global muscle untuk berhubungan dan bekerjasama menjaga 

kestabilan postural. Adanya peningkatan tegangan otot yang menimbulkan adanya 

perubahan pada otot saat terjadinya kontraksi yang kemudian dilanjutkan dengan 

perubahan otot saat terjadinya kontraksi yang dilanjutkan dengan perubahan pada 

ukuran otot berupa pembesaran otot hipertropi pada otot core. Semakin besar 

diameter serabut otot maka semakin besar pula kontraksi yang dihasilkan 

(Pristianto, Adiputra, & Irfan, 2016) .  
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Mekanisme core stability exercise dalam meningkatkan keseimbangan 

postural yaitu  otot yang letaknya lebih dalam (deep muscle) pada abdomen yang 

terhubung dengan tulang belakang (spin), panggul (pelvic) dan bahu (shoulder). 

Pada latihan ini terjadinya pengaturan postur untuk mempertahankan titik gravitasi 

dan input sensoris berupa informasi visual, prosioseptif,  dan auditori yang akan 

meningkatkan kontrol postural dan stabilisasi pada tubuh. Peningkatkan 

kemampuan otot-otot core dan control postural dapat membantu meningkatkan 

keseimbangan statis karena respon koordinasi tubuh menjadi lebih stabil terhadap 

lingkungan. Aktifasi otot-otot core yang optimal akan menghasilkan mobilitas pada 

ekstrimitas (Irfan, 2010). 

6. Teknik Core Stability Exercise 

Ada beberapa gerakan yang termasuk dalam Core Stability Exercise yaitu 

tergabung dalam 4 gerakan : Sigle-Leg Abdominal press, segmental rotatio, legs lift  

dan bridge exercise (Suadnyana, 2015 dalam Pebriana, 2017). Adapun langkah – 

langkah latihan Core stability exercise adalah sebagai berikut : 

a. Sigle-Leg Abdominal Press  

Posisi awal atau gerakan awal telentang (berbaring) dengan kaki rata 

dilantai kemudian lutut dilipat. Angkat lutut kiri serta letakkan tangan kiri anda 

dilutut.  Kemudian tekan atau dorong ke bawah dan tangan kiri menarik lutut 

kiri ke arah atas atau ke arah perut. Tahan posisi ini selama 30 detik. Ulangi 

posisi ini dikaki yang satunya. 
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Gambar 2.12 Sigle-Leg Abdominal Press 
Sumber : Data Primer, 2018 

b. Segmental Rotation 

Setelah selesai gerakan pertama lakukan gerakan kedua, yaitu Berbaring 

atau telentang. Kemudian kaki lurus kelantai kemudian lutut dilipat. Setelah itu 

putar pinggang ke arah kiri. Tahan posisi selama ini 30 detik. Ulangi posisi ini 

di arah selanjutnya. Dengan tiga kali pengulangan  

 

Gambar 2.13  Segmental Rotation Legs Lift 

Sumber : Data Primer, 2018 

Gerakan ketiga yaitu dengan posisi berbaring kemudian angkat kedua kaki 

perlahan setelah sampai ke atas coba tahan (sesuai dengan toleransi). 

Kemudian ulang hingga tiga kali pengulangan. 

 

Gambar 2.14 Legs Lift 
Sumber : Data Primer, 2018 
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d. Bridge Exercise 

Gerakan terakhir yaitu duduk di lantai dengan lutut dengan telapak kaki rata 

di lantai. Angkat perut selama dan tahan (toleransi pasien). Lakukan gerakan 

ini selama 3 kali pegulangan. 

  

Gambar 2.15 Bridge Exercise 

Sumber : Data Primer, 2018 

Latihan core stability yang teratur minimal 2  minggu sudah dapat 

meningkatkan keseimbangan, dan agar lebih baik dilakukan selama 3 minggu, 

berdasarkan penelitian sebanyak 15 pria dan wanita yang mengalami gangguan 

keseimbangan dilatih core stability ternyata setelah  2 minggu latihan terdapat 

hasil yang signifikan (Kahle, 2009).  

F. Pengukuran Keseimbangan  

Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran ini adalah Time Up and Go Test. 

Time Up and Go (TUG) Test adalah alat ukur yang, merupakan protokol standar. 

Peserta di ijinkan untuk melakukan  satu percobaan sebelum pengukuran yang 

sebenarnya. Mereka duduk di kursi standar dengan sandaran lengan (tinggi kursi 17 

inci, lebar kursi 18 inci). Instruksikan  : "Ketika saya mengatakan '1, 2, 3', tolong 

berdiri dari kursi, berjalanlah dengan kecepatan yang nyaman ketempat yang telah di 

berikan tanda oleh terapis , kembali ke kursi, dan duduklah. Garis itu tiga meter dari 
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kursi, ditandai dengan pita, dan penguji memastikan bahwa setiap peserta mengetahui 

jalurnya. Peserta diizinkan menggunakan bantuan  berjalan  mereka  jika  mereka 

biasanya menggunakannya untuk ambulasi. Mereka diberi waktu sampai 1/100 detik 

terdekat menggunakan  stopwatch  digital dan unit untuk TUG adalah detik. Setiap 

peserta menyelesaikan dua percobaan dan rata-rata skor digunakan untuk analisis data. 

Peserta diperbolehkan beristirahat selama diperlukan di antara uji coba (Applebaum et 

all, 2017). Jika nilai normal lansia adalah di bawah 10 detik sedangkan jika di atas 10 

detik memiliki gangguan keseimbangan dan beresiko jatuh (Barry, Galvin, Keogh, 

Horgan & fahri, 2014). Menurut Applebaum,2017 nilai normal lansia pada Time Up 

and Go Test (TUG) Test adalah sebagai berikut : 

Tabel.2.2 Nilai Normal lansia pada Time Up and Go Test (TUG) Test 

Umur Jenis Kelamin 
Nilai rata-rata 

( detik ) 

Nilai Normal 

( detik ) 
50-59 Laki-laki 7 3-11 
50-59 Perempuan 7 3-11 
60-69 Laki-laki 8 4-12 
60-69 Perempuan 8 4-12 
70-79 Laki-laki 9 5-13 
70-79 Perempuan 9 5-15 
80-89 Laki-laki 10 8-12 
80-89 Perempuan 11 5-17 

 

Keterangan : 

Jika skor < 14 detik; 87% tidak ada resiko tinggi untuk jatuh 

Jika skor ≥ 14 detik; 87% resiko tinggi untuk jatuh 
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Gambar 2.16 : Time Up and Go Test  
Sumber : (Barry, Galvin, Keogh  & Fahri, 2014) 




