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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia 

1. Pengertian Lanjut Usia 

Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, baik secara 

fisik masih berkemamuan potensial maupun karena permasalahan tidak 

mampu lagi berperan secara non potensial dalam pembangunan serta lanjut 

usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa (Kemenkes RI, 2013). Lansia 

atau usia lanjut adalah tahap akhir dari siklus kehidupan manusia dan hal 

tersebut merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat 

dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu (Prasetya, 2010).  

Lansia adalah mereka yang telah berusia 60 tahun ke atas baik pria 

maupun wanita yang masih aktif dalam beraktifitas dan bekerja maupun 

mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga 

bergantung pada orang lain untuk menghidupi dirinya (Ineko, 2012). 

2. Klasifikasi lansia  

Batasan umur untuk usia lanjut dari waktu ke waktu berbeda. Menurut  

World Health Organitation (WHO, 2012) lansia meliputi : 

a. Lanjut usia (elderly) antara usia 60-74 tahun 

b. Lanjut usia tua (old) antara sia 75 sampai 90 tahun 

c. Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun 

3. Proses Penuaan  

Secara alami, fungsi fisiologi dalam tubuh lansia menurun seiring 

pertambahan usianya. Penurunan fungsi ini juga dapat menurunkan. 
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Perubahan fungsi fisiologis yang terjadi pada lansia yaitu penurunan 

kemampuan sistem saraf, yaitu pada indera penglihatan, pendengaran, peraba, 

perasa, dan penciuman. Selanjutnya perubahan ini juga melibatkan penurunan 

sistem pencernaan, sistem saraf, sistem pernapasan, sistem endokrin, sistem 

kardiovaskular, hingga penurunan kemampuan muskuloskeletal (Fatmah, 

2010). 

Sejumlah sistem tubuh pada lansia mengalami penurunan yang diuraikan 

sebagai berikut (Fatmah, 2010): 

a. Sistem Imun 

Bagian tubuh yang bertanggung jawab dalam penanganan infeksi 

adalah sistem pertahanan tubuh. Contoh sistem pertahanan dalam tubuh 

adalah batuk, bersin, permukaan mukosa, kulit, sel silia, air mata, dan pH 

cairan lambung. Pada lansia, mekanisme ini semakin menurun 

kemampuannya. Penurunan kemampuan ini membuat penurunan 

kemampuan tubuh dalam menghilangkan bakteri dan virus yang masuk ke 

dalam tubuh. 

b. Sistem Saraf 

Pada lansia, risiko sindrom Parkinson dan demensia tipe Alzheimer 

disebabkan adanya generasi pigmen substansia nigra, kekusutan 

neurofiblriler, dan juga pembentukan badan-badan hinaro. Selain itu, 

pada lansia resiko demensia vascular meningkat. 

c. Sistem Pencernaan 

Pada pencernaan lansia biasanya akan terjadi perubahan pada 

kemampuan digesti dan absorpsi. Secara gradual, pada lansia, terjadi 

penurunan sekresi asam dan enzim. Dinding usus (intestinal) menjadi 



12 

 

 

 

kurang permeabel terhadap nutrisi. Sebagai akibatnya, pencernaan 

makanan dan absorpsi molekular menjadi berkurang. 

d. Sistem Pernapasan 

Jumlah kantung udara (alveoli) pada lansia akan berkurang 

dibandingkan saat usia dewasa. Berbagai masalah gangguan pernapasan 

pada lansia yang timbul biasanya seperti radang paru-paru (pneumonia), 

tuberkulosis, bronkitis, emfisema dan turunnya daya tahan paru-paru 

karena merokok dan polusi udara, yang menjadikan lansia rentan terhadap 

berbagai gangguan paru-paru dan pernapasan. 

e. Sistem Muskuloskeletal 

Pada lansia biasanya  kelenturan, kekuatan otot, dan daya tahan sistem 

muskuloskeletal akan mulai menurun dan berkurang, namun pengurangan 

ini tidak ditemukan pada lansia yang masih sering menggerakkan 

tubuhnya. Sedangkan, lansia umumnya mengurangi aktivitas fisik seiring 

dengan bertambahnya usia. 

f. Sistem Ekskresi Urogenital 

Seiring bertambahnya usia, ginjal akan kurang efisiensi dalam 

memindahkan kotoran dari saluran darah. Kondisi kronik seperti diabetes 

atau tekanan darah tinggi dan beberapa pengobatan dapat merusak ginjal. 

Pada lansia biasanya akan mengalami kelemahan dalam mengontrol 

kandung kemih (urinary incontinence). 

g. Sistem Kardiovaskular 

Seiring pertambahan usia biasanya akan terjadi penurunan elastisitas 

dari dinding aorta. Hal ini juga disertai dengan berkembangnya kaliber 

aorta. Organ jantung pada lansia tidak mengalami penurunan ukuran 
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seperti organ-organ lain, bahkan jantung pada lansia umumnya 

membesar. Perubahan secara fisiologis ini dapat terjadi pada katup-katup 

jantung fibrosa stroma jantung, penumpukan lipid, degenerasi kolagen, 

dan juga klasifikasi jaringan fibrosa jaringan katup tersebut. Ukuran 

katup pun bertambah dengan penambahan usia. 

4. Teori Penuaan 

Teori penuaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu teori 

biologi dan teori penuaan psikososial (Lilik M, 2011). 

a. Teori Biologi 

1) Teori seluler  

Kemampuan sel membelah dalam jumlah tertentu dan 

kebanyakan sel–sel tubuh “diprogram” untuk membelah 50 kali. 

Jika sel pada lansia dari tubuh dan dibiakkan di laboratorium, lalu 

diobrservasi, jumlah sel yang akan membelah akan terlihat sedikit. 

Pada beberapa sistem, seperti sistem saraf, sistem musculoskeletal 

dan jantung, sel pada jaringan dan organ dalam sistem itu tidak 

dapat diganti jika sel tersebut dibuang karena rusak atau mati. Oleh 

karena itu, sistem tersebut beresiko mengalami proses penuaan dan 

mempunyai kemampuan yang sedikit atau tidak sama sekali untuk 

tumbuh dan memperbaiki diri (Azizah, 2011).  

2) Sintesis Protein (Kolagen dan Elastis) 

Jaringan seperti kulit dan kartilago kehilangan elastisitasnya 

pada lansia. Proses kehilangan elastisitas ini dihubungkan dengan 

adanya perubahan kimia pada komponen protein dalam jaringan 

tertentu. Pada lansia beberapa protein (kolagen dan kartilago, dan 
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elastin pada kulit) dibuat oleh tubuh dengan bentuk dan struktur 

yang berbeda dari protein yang lebih muda. Contohnya banyak 

kolagen pada kartilago dan elastin pada kulit yang kehilangan 

fleksibilitasnya serta menjadi lebih tebal, seiring dengan 

bertambahnya usia (Tortora dan Anagnostakos, 1990). Hal ini 

dapat lebih mudah dihubungkan dengan perubahan permukaan 

kulit yang kehilangan elastisitanya dan cenderung berkerut, juga 

terjadinya penurunan mobilitas dan kecepatan pada sistem 

muskuloskeletal (Tortora dan Anagnostakos, 1990 dalam Azizah, 

2011). 

3) Keracunan Oksigen Teori  

Adanya sejumlah penurunan kemampuan sel di dalam tubuh 

untuk mempertahankan diri dari oksigen yang mengandung zat 

racun dengan kadar yang tinggi, tanpa mekanisme pertahan diri 

tertentu. Ketidakmampuan mempertahankan diri dari toksink 

tersebut membuat struktur membran sel mengalami perubahan dari 

rigid, serta terjadi kesalahan genetik (Tortora dan Anaggnostakos, 

1990). Membran sel tersebut merupakan alat untuk memfasilitas 

sel dalam berkomunikasi dengan lingkungannya yang juga 

mengontrol proses pengambilan nutrisi dengan proses ekskresi zat 

toksik di dalam tubuh. Fungsi komponen protein pada membran sel 

yang sangat penting bagi proses di atas, dipengaruhi oleh rigiditas 

membran tersebut. Konsekuensi dari kesalahan genetik adalah 

adanya penurunan reproduksi sel oleh mitosis yang mengakibatkan 

jumlah sel anak di semua jaringan dan organ berkurang. Hal ini 



15 

 

 

 

akan menyebabkan peningkatan kerusakan sistem tubuh (Azizah, 

2011).  

4) Sistem Imun  

Kemampuan sistem imun akan mengalami kemunduran pada 

masa penuaan. Walaupun demikian, kemunduran kemampuan 

sistem yang terdiri dari sistem limfatik dan khususnya sel darah 

putih, juga merupakan faktor yang berkontribusi dalam proses 

penuaan. Mutasi yang berulang atau perubahan protein pasca 

tranlasi, dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan sistem 

imun tubuh mengenali dirinya sendiri. Jika mutasi isomatik 

menyebabkan terjadinya kelainan pada antigen permukaan sel, 

maka hal ini akan dapat menyebabkan sistem imun tubuh 

menganggap sel yang mengalami perubahan tersebut sebagai sel 

asing dan menghancurkannya. Perubahan inilah yang menjadi 

dasar terjadinya peristiwa autoimun. Disisi lain sistem imun tubuh 

sendiri daya pertahanannya mengalami penurunan pada proses 

menua, daya serangnya terhadap sel kanker menjadi menurun, 

sehingga sel kanker leluasa membelah-belah (Azizah, 2011).  

5) Teori Menua Akibat Metabolisme  

Pengurangan “intake” kalori pada rodentia muda akan 

menghambat pertumbuhan dan memperpanjang umur. 

Perpanjangan umur karena jumlah kalori tersebut antara lain 

disebabkan karena menurunnya salah satu atau beberapa proses 

metabolisme. Terjadi penurunan pengeluaran hormon yang 
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merangsang pruferasi sel misalnya insulin dan hormon 

pertumbuhan (MC Kay, 1935 yang dikutip Darmojo, 2004). 

a. Teori Psikologis  

1) Aktivitas atau Kegiatan (Activity Theory)  

Seseorang yang dimasa mudanya aktif dan terus memelihara 

keaktifannya setelah menua. Sense of integrity yang dibangun 

dimasa mudanya tetap terpelihara sampai tua. Teori ini menyatakan 

bahwa pada lanjut usia yang sukses adalah meraka yang aktif dan 

ikut banyak dalam kegiatan sosial (Azizah, 2011).  

2) Kepribadian berlanjut (Continuity Theory)  

Dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada 

lanjut usia. Identity pada lansia yang sudah mantap memudahkan 

dalam memelihara hubungan dengan masyarakat, melibatkan diri 

dengan masalah di masyarakat, kelurga dan hubungan 

interpersonal (Azizah, 2011). 

3) Teori Pembebasan (Disengagement Theory)  

Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, 

seseorang secara pelan tetapi pasti mulai melepaskan diri dari 

kehidupan sosialnya atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya 

Azizah, 2011) 

5. Perubahan Fisik pada Lansia 

a. Perubahan Kardiovaskular 

Sistem kardiovaskuler, pada lansia jantung akan mengalami 

pompa darah yang menurun , ukuran jantung secara kesuruhan menurun 

dengan tidaknya penyakit klinis, denyut jantung menurun , katup jantung 
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pada lansia akan lebih tebal dan kaku akibat dari akumulasi lipid. 

Tekanan darah sistolik meningkat pada lansia kerana hilangnya 

distensibility arteri. Tekanan darah diastolic tetap sama atau meningkat. 

b. Perubahan Sel 

Sel, saat seseorang memasuki usia lanjut keadaan sel dalam tubuh 

akan berubah, seperti jumlahnya yang menurun, ukuran lebuh besar 

sehingga mekanisme perbaikan sel akan terganggu dan proposi protein di 

otak, otot, ginjal, darah dan hati berkurang. 

c. Perubahan Integumen 

Kulit menjadi keriput akibat kehilangan jaringan lemak, 

permukaan kulit kasar dan bersisik, menurunnya respons terhadap trauma, 

mekanisme proteksi kulit menurun, kulit kepala dan rambut menipis serta 

berwarna kelabu, rambut dalam hidung dan telinga menebal, 

berkurangnya elastisitas akibat menurunnya cairan dan vaskularisasi, 

pertumbuhan kuku lebih lambat, kuku jari manjadi keras dan rauh, kuku 

kaki tumbuh secara berlebihan dan seperti tanduk, kelenjar keringat 

berkurang jumlahnya dan fungsinya, kuku menjadi pudar dan kurang 

bercahaya. 

d. Perubahan Sistem Persyarafan 

Hubungan persyarafan cepat menurun, lambat dalam merespon 

baik dari pergerakan maupun jarak waktu, khususnya dengan stress, 

mengecilnya syaraf panca indra, serta menjadi kurang sensitif terhadap 

sentuhan. 
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e. Perubahan Sistem Pendengaran 

Gangguan pada pendengaran (presbiakusis), membrane timpani 

mengalami atrofi, terjadi pengumlan dan pengerasan serumen karena 

peningkatan keratin, pendengaran menurun pada lansia yang mengalami 

ketengangan jiwa atau stress. 

f. Perubahan Sistem Penglihatan  

Timbul skerosis pada sfingter pupil dan hilangnya respon terhadap 

sinar, kornea lebih berbentuk seperti bola (sferis) lensa lebih suram 

(keruh) dapat menyebabkan katarak, menigkatnya ambang pengamatan 

sinar dan daya adaptasi terhadap kegelapan menjadi lebih lambat dan sulit 

untuk melihat dalam keadaan gelap, hilangnya daya akomodasi, 

menurunnya lapang pandang, dan menurunnya daya untuk membedakan 

antara warna biru dan hijau pada skala pemeriksaan. 

g. Perubahan Sistem Gastrointestinal 

Sistem gastrointestinal, pada lansia akan terjadi menurunnya 

selara makan , seringnya terjadi konstipasi, menurunnya produksi air liur 

(Saliva) dan gerak peristaltic usus juga menurun. 

h. Perubahan Muskuloskeletal 

Tulang kehilangan kepadatannya (density) dan semakin rapuh, 

kifosis, persendian membesar dan menjadi kaku, tendon mengerut 

sclerosis, strofi serabut otot sehingga gerak seseorang menjadi lambat, 

otot-otot kram dan menjadi tremor. 

Sistem muskuloskeletal, pada lansia tulang akan kehilangan cairan 

dan makin rapuh, keadaan tubuh akan lebih pendek, persendian kaku dan 

tendon mengerut. 
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i. Perubahan Sistem Pernafasan 

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, 

menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas sehingga 

kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas 

pernafasan maksimum menurun, dan kedalaman bernafas menurun. 

Ukuran alveoli melebar dari normal dan jumlahnya berkurang, 

kemampuan untuk batuk berkurang, kemampuan kekuatan otot 

pernafasan akan menurun seiring dengan pertambahan usia.  

B. Keseimbangan 

1. Definisi Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan dalam menjaga center of mass 

(COM) tubuh agar tetap berada di batas base of support (BOS), dimana 

keseimbangan sangat penting bagi seseorang saat menjalankan aktivitas 

fungsional seperti fungsi mobilitas (Sibley, 2011). Keseimbangan merupakan 

kemampuan untuk mempertahankan proyeksi pusat tubuh pada landasan 

penunjang baik saat berdiri, duduk, transit dan berjalan (Winter, 1995 dalam 

Howe, 2008). Keseimbangan juga merupakan kemampuan bereaksi secara 

cepat dan efisien untuk menjaga stabilitas postural sebelum, selama, maupun 

setelah pergerakan serta dalam berespon  terhadap gangguan eksternal. 

Keseimbangan dipertahankan oleh integrasi yang dinamik dari faktor internal 

dan eksternal yang melibatkan lingkungan (Gribble & Hertel, 2004). 

2. Klasifikasi Keseimbangan 

Keseimbangan dibagi menjadi dua yaitu keseimbangan statis dan 

keseimbangan dinamis. Keseimbangan  statis adalah kemampuan  tubuh 

untuk dapat menjaga keseimbangan tubuhnya pada suatu posisi diam 
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misalnya saat berdiri.  Keseimbangan dinamis adalah kemampuan tubuh 

untuk dapat menjaga keseimbangan tubuhnya pada saat bergerak, misalnya 

saat berjalan. (Pedro, 2009).  Tubuh merupakan salah satu faktor penting 

dalam melakukan aktivitas fungsional. Ada beberapa hal yang berperan 

terhadap gangguan keseimbangan tubuh pada lansia akibat proses penuaan, 

diantaranya adalah gangguan sistem sensorik, gangguan sistem saraf pusat, 

gangguan sistem muskuloskeletal dan gangguan sistem motorik. Lanjut usia 

yang berusia 55–64 tahun yang mengalami gangguan keseimbangan sebesar 

63,8%, dan usia 65–74 tahun sebesar 68,7% (Achmanagara 2012).  

Komponen-komponen Pengontrol Keseimbangan (Prayudi, 2010) 

1. Sistem informasi sensoris  

Sistem informasi sensoris meliputi visual, vestibular, dan 

somatosensoris. Visual memegang peran penting dalam sistem sensoris. 

Keseimbangan akan terus berkembang sesuai umur, mata akan membantu 

agar tetap fokus pada titik utama untuk mempertahankan keseimbangan, 

dan sebagai monitor tubuh selama melakukan gerak statik atau dinamik. 

Penglihatan merupakan sumber utama informasi tentang lingkungan dan 

tempat kita berada, penglihatan memegang peran penting untuk 

mengidentifikasi dan mengatur jarak gerak sesuai lingkungan tempat kita 

berada. Penglihatan muncul ketika mata menerima sinar yang berasal dari 

obyek sesuai jarak pandang. Dengan informasi visual, maka tubuh dapat 

menyesuaikan atau bereaksi terhadap perubahan bidang pada lingkungan 

aktivitas sehingga memberikan kerja otot yang sinergis untuk 

mempertahankan keseimbangan tubuh (Irfan, 2010). 
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a. Sistem Vestibular  

Komponen vestibular merupakan sistem sensoris yang berfungsi 

penting dalam keseimbangan, kontrol kepala, dan gerak bola mata. 

Reseptor sensoris vestibular berada di dalam telinga. Reseptor pada 

sistem vestibular meliputi kanalis semisirkularis, utrikulus, serta 

sakulus. Reseptor dari sistem sensoris ini disebut dengan sistem 

labyrinthine. Sistem Labyrinthine mendeteksi perubahan posisi kepala 

dan percepatan perubahan sudut. Melalui refleks vestibulo-occular, 

mereka mengontrol gerak mata, terutama ketika melihat obyek yang 

bergerak. Mereka meneruskan pesan melalui saraf kranialis VIII ke 

nukleus vestibular yang berlokasi di batang otak. Beberapa stimulus 

tidak menuju nukleus vestibular tetapi ke serebelum, formatio 

retikularis, thalamus dan korteks serebri (Canan, t.t). Nukleus vestibular 

menerima masukan (input) dari reseptor labyrinth, retikular formasi, 

dan serebelum. Keluaran (output) dari nukleus vestibular menuju ke 

motor neuron melalui medula spinalis, terutama ke motor neuron yang 

menginervasi otot-otot proksimal, kumparan otot pada leher dan otot-

otot punggung (otot-otot postural). Sistem vestibular bereaksi sangat 

cepat sehingga membantu mempertahankan keseimbangan tubuh 

dengan mengontrol otot-otot postural (Canan, t.t). 

b. Somatosensoris  

Sistem somatosensoris terdiri dari taktil atau proprioseptif serta 

persepsi-kognitif. Informasi propriosepsi disalurkan ke otak melalui 

kolumna dorsalis medula spinalis. Sebagian besar masukan (input) 

proprioseptif menuju serebelum, tetapi ada pula yang menuju ke korteks 
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serebri melalui lemniskus medialis dan talamus. Kesadaran akan posisi 

berbagai bagian tubuh dalam ruang sebagian bergantung pada impuls 

yang datang dari alat indra dalam dan sekitar sendi. Alat indra tersebut 

adalah ujung-ujung saraf yang beradaptasi lambat di sinovia dan 

ligamentum. Impuls dari alat indra ini dari reseptor raba di kulit dan 

jaringan lain, serta otot di proses di korteks menjadi kesadaran akan 

posisi tubuh dalam ruang (Irfan, 2010). 

2. Respon otot-otot postural  

Respon otot-otot yang sinergis (postural muscles response synergies). 

Respon otot-otot postural yang sinergis mengarah pada waktu dan jarak 

dari aktivitas kelompok otot yang diperlukan untuk mempertahankan 

keseimbangan dan kontrol postur. Beberapa kelompok otot baik pada 

ekstremitas atas maupun bawah berfungsi mempertahankan postur saat 

berdiri tegak serta mengatur keseimbangan tubuh dalam berbagai 

gerakan. Keseimbangan pada tubuh dalam berbagai posisi hanya akan 

dimungkinkan jika respon dari otot-otot postural bekerja secara sinergi 

sebagai reaksi dari perubahan posisi, titik tumpu, gaya gravitasi, dan 

aligment tubuh (Nugroho, 2011). Kerja otot yang sinergi berarti bahwa 

adanya respon yang tepat (kecepatan dan kekuatan) suatu otot terhadap 

otot yang lainnya dalam melakukan fungsi gerak tertentu. 

3. Kekuatan otot (muscle strength)  

Kekuatan otot umumnya diperlukan dalam melakukan aktivitas. 

Semua gerakan yang dihasilkan merupakan hasil dari adanya 

peningkatan tegangan otot sebagai respon motorik. Kekuatan otot dapat 

digambarkan sebagai kemampuan otot menahan beban baik berupa 
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beban eksternal (eksternal force) maupun beban internal (internal force). 

Kekuatan otot sangat berhubungan dengan sistem neuromuskuler yaitu 

seberapa besar kemampuan sistem saraf mengaktifasi otot untuk 

melakukan kontraksi. Sehingga semakin banyak serabut otot yang 

teraktifasi, maka semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan otot 

tersebut (Nugroho, 2011). Kekuatan otot dari kaki, lutut serta pinggul 

harus adekuat untuk mempertahankan keseimbangan tubuh saat adanya 

gaya dari luar. Kekuatan otot tersebut berhubungan langsung dengan 

kemampuan otot untuk melawan gaya garvitasi serta beban eksternal 

lainnya yang secara terus menerus mempengaruhi posisi tubuh 

(Nugroho, 2011). 

4. Adaptif Sistem  

Ketika terjadi perubahan tempat sesuai dengan kemampuan adaptasi 

akan memodifikasi input sensoris dan keluaran motorik karakteristik 

lingkungan (Canan, t.t). 

5. Lingkup gerak sendi (joint range of motion). 

Kemampuan sendi untuk membantu gerak tubuh dan 

mengarahkan gerakan terutama saat gerakan yang memerlukan 

keseimbangan yang tinggi (Nugroho, 2011). 

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keseimbangan 

a. Pusat gravitasi (Center of Gravity-COG) 

Center of gravity merupakan titik gravitasi yang terdapat pada 

semua benda baik benda hidup maupun mati, titik pusat gravitasi 

terdapat pada titik tengah benda tersebut, fungsi dari center of gravity 

adalah untuk mendistribusikan massa benda secara merata, pada 
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manusia beban tubuh selalu ditopang oleh titik ini, maka tubuh dalam 

keadaan seimbang. Tetapi jika terjadi perubahan postur tubuh maka 

titik pusat gravitasi pun berubah, maka akan menyebabkan gangguan 

keseimbangan (Unstable). Titik pusat gravitasi selalu berpindah 

secara otomatis sesuai dengan arah atau perubahan berat, jika center 

of gravity terletak di dalam dan tepat ditengah maka tubuh akan 

seimbang, jika berada diluar tubuh maka akan terjadi keadaan 

unstable. Pada manusia pusat gravitasi saat berdiri tegak terdapat pada 

1 inchi di depan vertebrae Sacrum 2 (Bishop & Hay, 2009). 

b. Garis gravitasi (Line of Gravity-LOG)  

Garis gravitasi (Line Of Gravity) adalah garis imajiner yang 

berada vertikal melalui pusat gravitasi. Derajat stabilitas tubuh 

ditentukan oleh hubungan antara garis gravitasi, pusat gravitasi 

dengan base of support (bidang tumpu).  

c. Bidang tumpu (Base of Support-BOS)  

Base of Support (BOS) merupakan bagian dari tubuh yang 

berhubungan dengan permukaan tumpuan. Ketika garis gravitasi 

tepat berada di bidang tumpu, tubuh dalam keadaan seimbang. 

Stabilitas yang baik terbentuk dari luasnya area bidang tumpu. 

Semakin besar bidang tumpu, semakin tinggi stabilitas. Misalnya 

berdiri dengan kedua kaki akan lebih stabil dibanding berdiri dengan 

satu kaki. Semakin dekat bidang tumpu dengan pusat gravitasi, maka 

stabilitas tubuh makin tinggi (Wen Chang Yiet al., 2009). 
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d. Kekuatan otot (Muscle Strength) 

Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau group otot 

menghasilkan tegangan dan tenaga selama usaha maksimal baik 

secara dinamis maupun secaca statis. Kekuatan otot dihasilkan oleh 

kontraksi otot yang maksimal. Otot yang kuat merupakan otot yang 

dapat berkontraksi dan rileksasi dengan baik, jika otot kuat maka 

keseimbangan dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan 

baikseperti berjalan, lari, bekerja ke kantor, dan lain sebagainya. 

e. Proses terjadinya kontraksi otot. 

 

Gambar 2.1 Kontraksi dan Relaksasi Otot (Sumber : Tortora, 2012) 

Mekanisme kerja otot saat berkontraksi : 

1. Muscular junction melepas asetilkolin ke motorik dan plate 

sehingga terjadi potensial aksi pada membrane plasma sel otot. 

Asetilkoline membuat ion Na+ dapat masuk ke membrane 

plasma sel otot sehingga terjadi perubahan muatan yaitu 

depolarisasi. 

2. Impuls elektrik disebarkan pada membrane plasma sel otot dan 

pada serabut sel otot melalui tubulus transverses ion Na bersifat 

impermeable terhadap membrane plasma sel otot sedangkan ion 



26 

 

 

 

K bersifat permeable terhadap membrane plasma sel otot. 

Sehingga dalam hal ini asetilkolin diperlukan. 

3. Ion Ca++ dilepaskan oleh reticulum sarkoplasma melalui 

terminal sisterna, Ion Ca++ berikatan dengan troponnin (tnc). 

Tropomiosin bergeser bindingsite bergeser membuka kepala 

myosin dan aktin.  

4. Cross bridge terjadi. 

5. Energi yang digunakan dari hidrolisis ATP–ADP, digunakan 

untuk menggerakkan aktin ke pusat sarkomer, sehingga timbul 

kontraksi. 

f. Mekanisme Otot ketika relaksasi  

 Relaksasi terjadi jika ion-ion Ca++ dipompa lagi masuk 

kedalam reticulum sarkoplasma secara transport aktif dengan bantuan 

ATP , sehingga binding site aktin kembali tertutupi oleh tropomiosin , 

cross bridge tidak dapat terjadi.relaksasi terjadi. Kekuatan otot yang 

lemah dapat menyebabkan terjadinya, contoh otot punggung karena 

otot punggung adalah salah satu otot penyangga tubuh yang berada di 

pusat tubuh manusia. Bersamaan dengan otot-otot yang menyelimuti 

perut, otot punggung termasuk dalam kategori core muscle atau otot 

pusat tubuh. Kekuatan otot dari kaki, lutut serta pinggul harus adekuat 

untuk mempertahankan keseimbangan tubuh saat adanya gaya dari 

luar. Kekuatan otot tersebut berhubungan langsung dengan 

kemampuan otot untuk melawan gaya gravitasi serta beban eksternal 

lainnya yang secara terus menerus mempengaruhi posisi tubuh. 
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7. Proses Penurunan Keseimbangan pada Lansia 

Penurunan keseimbangan pada lansia disebabkan oleh berbagai 

macam faktor diantaranya adalah adanya gangguan pada sistem sensorik, 

gangguan pada sistem saraf pusat (SSP) maupun adanya gangguan pada 

sistem muskuloskeletal (Nugroho, 2008). Gangguan pada sistem sensorik 

meliputi sistem visual, vestibular dan somatosensoris. Sistem visual 

merupakan penyumbang utama untuk menyeimbangkan, memberikan 

informasi tentang lingkungan, lokasi seseorang, arah serta kecepatan 

gerakan seseorang dalam lingkungan. Ketajaman visual dan kepekaan 

akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Akibatnya, lansia 

cenderung memiliki kemampuan yang kurang untuk menggunakan 

isyarat visual untuk mengontrol keseimbangan (Rogers, 2012).   

Sistem vestibular salah satu komponennya yaitu mendeteksi 

gerakan kepala dalam kaitannya dengan gravitasi, seperti derajat dan 

arah kemiringan kepala, komponen lainnya adalah canalis semisirkularis 

yaitu kanal berisi cairan yang terdiri dari 3 lingkaran yang diposisikan 

dalam 3 bidang yang berbeda. Cairan dalam kanal ini memicu reseptor 

untuk mengirimkan informasi ke otak. Sekitar usia 40 tahun, neuron 

vestibular mulai menurun baik dalam jumlah dan ukuran, sehingga 

berbagai gangguan muncul termasuk pusing yang akan menyebabkan 

gangguan keseimbangan (Rogers, 2012).   

Sistem somatosensori memberikan informasi tentang posisi tubuh 

dan kontak dari kulit melalui tekanan, getaran, taktil sensoris, serta 

proprioseptor sendi dan otot. Sensasi kulit melalui sentuhan, getaran dan 

tekanan sensor penting dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, terutama 
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yang melibatkan gerakan. Sensitivitas kulit berkurang dengan 

bertambahnya usia. Kurangnya masukan dari taktil, tekanan dan getaran 

reseptor membuatnya sulit untuk berdiri atau berjalan dan mendeteksi 

perubahan dalam pergeseran, yang penting dalam menjaga 

keseimbangan (Rogers, 2012).  

Gangguan pada sistem muskuloskeletal berperan besar terhadap 

peningkatan risiko jatuh pada usia lanjut (faktor murni milik lanjut usia). 

Atrofi otot yang terjadi pada lansia menyebabkan penurunan kekuatan 

otot. Kelemahan otot-otot utamanya otot-otot ekstremitas bawah dapat 

menyebabkan gangguan keseimbangan sehingga dapat mengakibatkan 

kelemahan bergerak, langkah pendek-pendek, penurunan irama, kaki 

tidak dapat menapak dengan kuat dan cenderung tampak goyah, susah 

atau terlambat mengantisipasi bila terjadi gangguan seperti terpeleset dan 

tersandung. Beberapa indikator ini dapat meningkatkan risiko jatuh pada 

lansia (Rogers, 2012).    

8. Pengukuran Keseimbangan 

a. Time Up and Go Test (TUG) 

Pengukuran keseimbangan mengggunakan timed up and go 

test (TUG) untuk menilai keseimbangan dinamis dan menggunakan 

jatuh sebagai strategi untuk pencegahan kepada pasien geriatri. Tes 

objektif keseimbangan dan status fungsional harus dimasukkan 

secara komprehensif terhadap penilaian resiko jatuh. Berdasarkan 

literatur penelitian , TUG adalah tes yang memiliki tujuan, valid, 

dan dapat diandalkan (Jacobs & Fox, 2008). 
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TUG ini memiliki tujuan yaitu mengukur keseimbangan dalam 

berbagai posisi, mengukur mobilitas, dan pergerakan lansia. Dengan 

menggunakan alat seperti lakban/selotip, stopwatch dan kursi. Tes 

ini dilakukan oleh pasien yang memakai alas kaki biasa, 

menggunakan alat bantu, jika ada, dan berjalan di kecepatan yang 

nyaman dan aman (Jacobs & Fox, 2008). 

b. Pelaksanaan TUG 

 

Gambar 2.2 Skema Tes Timed“Up and Go” (Sumber : Wall JC, 2000) 

 

Langkah-langkah untuk melakukan TUG adalah sebagai berikut: 

1. Posisi awal lansia duduk bersandar pada kursi dengan lengan 

berada pada penyangga lengan kursi. Lansia mengenakan alas 

kaki yang biasa dipakai. 

2. Fisoterapis memberi aba-aba “mulai” lansia berdiri dari kursi, 

boleh menggunakan tangan untuk mendorong berdiri jika lansia 

menghendaki. 

3. Lansia kemudian berjalan sesuai dengan kemampuannya 

menempuh jarak 3 meter, kemudian berbalik dan berjalan 

kembali menuju kursi. 

4. Sesampainya di depan kursi lansia kembali duduk bersandar. 
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5. Waktu akan dihitung dari aba-aba “mulai” sampai duduk 

kembali ke kursi. 

6. Lansia tidak diperbolehkan mencoba atau berlatih terlebih 

dahulu, sejak pemberian aba-aba mulai akan dihitung 

menggunakan stopwatch dan berhenti menghitung saat subjek 

kembali pada posisi awal atau duduk. 

7. Fisioterapis mencatat waktu yang ditempuh lansia. 

c. Klasifikasi time up and go test (Utami, 2018) : 

1. <10 detik = Normal  

2. 10-19 detik = Resiko jatuh rendah 

3. 20-29 detik = Resiko jatuh sedang 

4. >30 detik = Resiko jatuh tinggi 

C. Core Stability Exercise  

1. Definisi Core Stability Exercise  

Core stability exercise merupakan bentuk latihan penguatan batang 

tubuh yang menekankan pada kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, 

dan koordinasi neuromuskular. Otot-otot yang dilatih antara lain otot-otot 

deep trunk, transversus abdominus, multifidus, oblique internus, paraspinal 

dan pelvic floor. Kemampuan batang tubuh yang baik akan meningkatkan 

kontrol postural akan karena kemampuan otot dalam mempertahankan posisi 

tubuh pada ekstremitas atas maupun bawah menjadi lebih stabil (Kibler, 

W.B, Press J, & Sciascia A., 2006). 

2. Aktivasi otot-otot core 

Otot core yang terlibat diantaranya adalah otot quadratus lumborum 

fungsi utamanya sebagai stabilisator saat aktivasi dari bidang frontal. 



31 

 

 

 

Aktivasi otot quadratus lumborum terjadi pada gabungan gerakan fleksi, 

ekstensi dan lateral fleksi saat menopang spine pada bidang gerak. Otot-otot 

pelvic floor dan abdominal diperlukan untuk meningkatkan tekanan intra 

abdominal dan memberikan rigiditas silinder untuk menopang trunk, 

menurunkan beban pada otot-otot spine dan meningkatkan stabilitas trunk. 

Kontribusi diafragma pada tekanan intra abdominal penting dalam 

menginervasi gerakan-gerakan dari ekstremitas, sehingga trunk menjadi 

stabil (Hopkins, 2009).  

 
 

Gambar 2.3 : Target Core Stability 
Sumber : Irfan, 2010 

Otot abdominal terdiri dari otot tranversus abdominalis, internal 

obliques, external obliques dan rectus abdominalis. Kontraksi tranversus 

abdominalis meningkatkan tekanan intra abdominal dan tekanan fascia 

thorakolumbal. Kontraksi otot abdominal menghasilkan sebuah rigid 

silinder yang meningkatkan kekakuan (stiffness) dari lumbar spine. Otot 

oblique abdominal dan rectus abdominalis mengaktivasi pola yang spesifik 

dengan berperan penting terhadap gerakan anggota gerak bawah, sekaligus 

memberikan postural support sebelum anggota gerak bawah bergerak. Oleh 

karena itu, kontraksi yang meningkatkan tekanan intra abdominal terjadi 

sebelum inisiasi gerakan segmen yang besar pada anggota gerak atas 

(Hopkins, 2009).  
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Spine (core of the body) terjadi stabilisasi sebelum adanya gerakan-

gerakan pada anggota gerak yang terjadi untuk membuat angggota gerak 

menjadi lebih stabil dalam melakukan gerakan dan aktivitas otot. Pada 

sebagian kecil, short muscle seperti otot multifidus memberikan stabilisasi 

otot-otot pada single joint maupun multiple joint yang berfungsi untuk 

bekerja lebih efisien dalam mengontrol gerakan spine. Secara klinis dapat 

dilihat bahwa dengan hanya sebuah peningkatan kecil dalam mengaktifkan 

otot multifidus dan abdominal membuat segmen spinal menjadi stiffness. 

Pola aktivasi sinergis yang meliputi otot-otot abdominalis, diaphragma dan 

pelvic floor memberikan base of support pada seluruh trunk dan otot 

spinalis. Dalam membentuk base of support yang baik juga dipengaruhi 

gabungan struktur hip dan pelvic dari keduanya (Fredericson, 2005).  

Hip dan pelvic terdapat gabungan otot-otot besar pada daerah 

crosssectional. Seperti halnya otot gluteus merupakan stabilisator dari trunk 

sampai ke dasar kaki dan menyediakan power untuk gerakan melangkah 

kedepan. Area hip atau trunk juga mengkontribusi sekitar 50% energi kinetik 

dan force sepenuhnya untuk gerakan mengayun (Fredericson, 2005). 

3. Mekanisme Core Stability Exercise 

a. Jaringan Otot 

Mekanisme perubahan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan 

level tension pada otot, merupakan suatu hasil kerja dan kontraksi otot. 

Kontraksi otot tersebut disertai pula dengan adanya peningkatan motor 

rekruitmen yang selanjutnya akan menghasilkan output tenaga yang 

berasal dari kontraksi otot yang meningkat.peningkatan recruitment motor 

unit terdepolarisasi selama latihan. Hal ini merupakan neuralmechanism 
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selama 2-6 minggu.  Pada minggu pertama terjadi peningkatan rekruitmen 

dan motor unit excitability, dengan banyaknya jumlah motor unit yang 

terdepolarisasi akan menghasilkan kekuatan otot yang besar. 

Saat latihan terjadi kerja pada otot yaitu peningkatan besarnya 

tegangan (panjangnya sarcomere otot) yang menimbulkan adanya 

perubahan otot saat terjadinya kontraksi yang kemudian dilanjutkan 

dengan adanya perubahan ukuran otot berupa hipertropi otot merupakan 

restrukturisasi pada jaringan otot sebagai peningkatan fungsional pada 

masa otot. 

Latihan memberikan peningkatan kerjasama atau koordinasi 

intermuskular antara grup otot yang berbeda sehingga terjadi peningkatan 

efisiensi gerakan koordinasi yang terjadi pada 2 sampai 3 minggu pertama 

setelah latihan rutin. Kemudian dihasilkan berupa meningkatnya 

kerjasama serabut otot untuk meningkatkan produksi tenaga, prubahan ini 

terjadi selama 4-6 minggu waktu latihan. 

b. Sendi 

Salah satu stabilisator tubuh yang juga berperan penting terhadap 

keseimbangan statis tubuh yaitu sendi. Sendi merupakan salah satu 

stabilisator pasif yang diikat oleh ligament. Pada pertahanan 

keseimbangan diperlukan kondisi sendi yang stabil dan tanpa adanya 

nyeri, karena jika terdapat keluhan maka akan mengurangi kemampuan 

sendi untuk melakukan suatu gerakan. Gerakan yang dilakukan oleh sendi 

diperoleh melalui stimulus proprioseptif terhadap posisi dan gerak yang 

akan dilakukan. Dengan adanya proprioseptif pada sendi tersebut maka 

saat melakukan latihan, sendi akan lebih stabil karena didukung oleh 
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kekuatan otot (penggerak sendi). Yang berarti bahwa selain dapat 

meningkatkan kekuatan otot dan stabilitas ligament tetapi juga dapat 

meningkatkan stabilitas pada sendi. 

4. Indikasi Core Stability Exercise  (Lawrence, 2007) : 

a) Kelemahan otot 

b) Stabilisasi 

c) Perbaikan postur 

5. Kontraindikasi Core Stability Exercise adalah (Lawrence, 2007) : 

a) Tumor atau cancer pada otak 

b) Infeksi pada tulang belakang (osteomeilitis) 

c) Spinal fraktur 

d) Abdominal aneurysm 

6. Teknik  Core Stability Exercise  

Core Stability Exercise dilakukan selama 12 menit dengan 6 jenis 

gerakan dan setiap gerakan dilakukan selama 2 menit serta diselingi istirahat 

selama 1 menit, latihan ini dilakukan sebanyak 2 set. Core Stability Exercise 

dilakukan 3 kali seminggu selama 3 minggu. Berikut ini gerakan core 

stability exercise (Suadnyana, 2014): 

a. Seated abdominal Contraction 

Latihan ini merupakan latihan awal core stability exercise untuk 

lansia yang berguna untuk penguatan otot-otot abdominal dan tulang 

belakang. 
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Gambar 2.4 : Gerakan Seated Abdominal Exercise 
Sumber : Data Primer, 2018 

 

1) Duduk pada kursi, usahakan punggung tidak menempel pada 

sandaran belakang kursi dan kedua kaki menempel di lantai.  

2) Posisi kepala lurus kedepan dan letakkan kedua tangan di bawah 

pusar. 

3) Tarik nafas panjang dan rasakan jalannya nafas dari perut hingga 

masuk ke tulang belakang.  

4) Tahan 5 hingga 10 detik kemudian hembuskan dan ulangi 10 kali. 

b. Seated Oblique Test 

Latihan ini dapat menguatkan otot-otot punggung (m.erector spine, 

latisimus dorsi, dan seratus posterior), m.intercostalis, dan m.quadratus 

lumborum. 

       

Gambar 2.5 : Gerakan Seated Oblique Test 
Sumber: Data Primer, 2018 
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1) Duduk di kursi, usahakan punggung tidak menempel pada sandaran 

belakang kursi, kedua kaki tetap menempel di lantai. 

2) Jari-jari tangan berada di belakang kepala lalu putar tubuh ke arah 

kanan dan kiri. 

3) Posisi kepala dan punggung tetap tegak. 

4) Lakukan secara perlahan dan ulangi 10 kali. 

c. Seated Leg Lift 

Target latihan ini adalah otot perut bagian bawah dan panggul. 

      
Gambar 2.6 : Gerakan Seated Leg Lift 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Duduk pada kursi, usahakan punggung tidak menempel pada 

sandaran belakang kursi dan kedua kaki menempel pada lantai. 

2) Kepala lurus kedepan dan kedua tangan diletakkan diatas paha. 

3) Mengangkat salah satu kaki  (fleksi knee) 5 cm dengan menarik 

nafas (inhale). 

4) Menurunkan kaki pada posisi semula dengan mengeluarkan nafas 

(exhale). 

5) Lakukan secara perlahan dan ulangi 10 kali. 

d. Seated Straight Leg Raises 

Latihan ini bertujuan untuk menguatkan rectus abdominis muscle 

dan oblique muscle. 
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Gambar 2.7 : Gerakan Seated Straight Leg Raises 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Duduk pada kursi, usahakan punggung tidak menempel pada 

sandaran belakang kursi dengan kedua kaki menempel pada lantai. 

2) Posisi kepala lurus kedepan dan kedua tangan disamping perut. 

3) Mengangkat salah satu kaki lurus kedepan setinggi 5cm dengan 

menarik  nafas (inhale). 

4) Menurunkan kaki pada posisi semula dengan mengeluarkan nafas 

(exhale). 

5) Lakukan secara perlahan dan ulangi 10 kali. 

e. Side leg Raises 

 Latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot gluteus, tungkai dan 

keseimbangan. 

      
Gambar 2.8 : Gerakan Side leg Raises 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

1) Berdiri dibelakang kursi dan berpegangan pada sandaran kursi. 
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2) Membebankan berat tubuh pada satu sisi tubuh dengan membuka 

kaki kanan kesamping. 

3) Membuka salah satu kaki kesamping dengan menarik nafas. 

4) Menurunkan kaki pada posisi semula sambil mengeluarkan nafas. 

5) Lakukan secara perlahan  dan ulangi 10 kali. 

f. Sit To Stand 

Latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot pinggul dan 

menjaga persendian lutut 

      
Gambar 2.9 : Gerakan Sit To Stand 

Sumber : Data Primer, 2018 

1) Posisi awal duduk tegak pada kursi dengan kedua tangan diatas paha. 

2) Berdiri perlahan dengan posisi tubuh teteap tegak dan kepala  harus tetap 

lurus kedepan. 

3) Lakukan perlahan, tetap pelan dan konstan ulangi 10 kali.  

D. Jalan Tandem 

a. Definisi Jalan Tandem 

Jalan Tandem merupakan suatu tes dan juga latihan yang dilakukan 

dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dalam posisi tumit kaki 

menyentuh jari kaki yang lainnya, latihan ini dapat meningkatkan 

keseimbangan postural bagian lateral, yang berperan dalam mengurangi 

risiko jatuh pada orang tua. Latihan keseimbangan adalah latihan yang 
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mengupayakan agar terciptanya keseimbangan postural dan bagian lateral 

dengan melibatkan proprioseptif (Batson G, 2009). Latihan ini bertujuan 

untuk dapat melatih sistem propriorseptif yaitu untuk melatih sikap atau 

posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan pada 

tubuh.  

g. Aktivasi otot Jalan Tandem 

Merupakan salah satu metode untuk menumbuhkan kebiasaan dalam 

mengontrol postur tubuh langkah demi langkah yang dilakukan dengan 

bantuan kognisi dan koordinasi otot trunk, lumbal spine, pelvic, hip dan otot-

otot perut hingga ankle (Novianti dkk, 2010). Latihan  jalan tandem melatih 

posisi tubuh, koordinasi otot dan gerakan tubuh. Keseimbangan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti sistim informasi sensoris yang meliputi visual, 

vestibular, somatosensoris, respon otot postural yang sinergis, kekuatan otot, 

lingkup gerak sendi dan sistim adaptif. Latihan jalan tandem ini melatih 

secara visual dengan melihat ke depan serta memperluas arah pandangan agar 

memperluas arah pandangan untuk dapat berjalan lurus. Latihan jalan tandem 

juga mengaktifkan somatosensoris dan vestibular (proprioceptive) yang 

mempertahankan posisi tubuh tetap tegak selama berjalan, serta melakukan 

pola jalan yang benar. Jalan tandem dilihat dari gerakan kaki dan dimana 

letak tekanan pada area telapak kaki dan cara bergerak maju.  

Dalam gangguan cerebellar atau kelemahan vestibular dapat 

menghasilkan gerakan yang condong kesisi yang terkena. Gerakan-gerakan 

korektif kecil merupakan hal yang normal, itu menunjukkan bahwa seseorang 

dapat merasakan input proprioseptif yang diterima.  Latihan proprioseptif 

melibatkan gerakan lambat dalam setiap perpindahan gerak dan posisi 
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sehingga nuclei subcortical dan basal ganglia untuk menganalisis sensasi 

posisi dan mengirimkan umpan balik berupa kontraksi otot yang diharapkan. 

Selanjutnya latihan ini diadaptasi sebagai stabilitas fungsional yang baru. 

Lansia yang mengalami penurunan aktivitas motorik dibantu untuk 

meningkatkan keseimbangan dengan meningkatkan respon proprioseptif 

yang dapat meningkatkan stabilitas sendi. (Batson G, 2009). 

h. Mekanisme Jalan Tandem 

Pada latihan jalan tandem propriorseptif akan menginformasikan presisi 

gerak dan reflek muscular yang berkontribusi pada pembentukan stabilitas 

dinamis pada sendi. Tujuan latihan proprioseptif adalah untuk dapat melatih 

kembali jaras afferent untuk mengembangkan sensasi gerakan sendi dan 

aktivasi motorik pada sistem saraf pusat. Latihan proprioseptif sangat penting 

untuk dilakukan karena umpan balik proprioseptif akan meningkatkan dan 

mempertahankan stabilitas fungsional sendi (Batson, 2009). 

Latihan proprioseptif ini bermanfaat meningkatkan keseimbangan pada 

lansia dikarenakan menunrunnya fungsi motorik pada sistem saraf pusat, 

sehingga dengan aktivasi motorik tersebut meningkatkan respon proprioseptif 

yang dapat meningkatkan stabilitas sendi dan meningkatkan keseimbangan 

pada lansia. Latihan proprioseptif yang hanya menghasilkan neural adaptasi 

dapat melatih selama 4 minggu, namun proprioseptif yang adekuat 

menghasilkan dengan latihan yang dilakukan selama 4 minggu,karena pada 

waktu tersebut telah terjadi adaptasi neural dan adaptasi seraut otot. 

Keseimbangan yang adekuat dicapai ketika proprioseptif yang didukung oleh 

rekruitmen motor unit yang meningkatkan dan adanya hipertropi (adapatasi 

sarabut otot) yang membantu dalam stabilitas sendi dan kekuatan otot dengan 
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dosis yang dianjurkan untuk dapat menghasilkan keseimbangan yang adekuat 

adalah 4 minggu (Batson, 2009). 

i. Indikasi Jalan Tandem (Rahmadani, 2016) :

1) Melatih sikap tubuh

2) Mengontrol keseimbangan

3) Koordinasi otot dan gerakan tubuh

4) Meningkatkan kekuatan otot ekstremitas inferior

j. Kontraindikasi Jalan Tandem adalah (Rahmadani, 2016) :

1) Fraktur ekstremitas bawah

2) Mengalami gangguan cerebellar atau kelemahan vestibular

k. Teknik Pelaksanaan Jalan Tandem

Gambar 2.10 : Gerakan Jalan Tandem 
Sumber : Data Primer, 2018 

1) Subyek berdiri tegak dan nyaman dengan kedua kaki

2) Pandangan subyek lurus kedepan atau mengarah ke kaki

3) Subyek diminta untuk berjalan maju pada satu garis lurus dengan

menempatkan kaki kanan menyentuh tumit kaki kiri dan berjalan sejauh 3

meter.

4) Lakukan sebanyak 10 kali bolak balik kemudian istirahat.
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