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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia 

1. Definisi Lanjut Usia 

Lanjut Usia adalah proses hilangnya secara perlahan kemampuan 

jaringan dalam memperbaiki dan mengganti diri untuk mempertahankan  

struktur dan fungsi normalnya (Marunduh, et al. 2015). Terjadinya 

kemunduran dan perubahan  morfologi jaringan menyebabkan fungsi otot 

mengalami perubahan, seperti terjadi penurunan fungsi kekuatan otot dan 

kontraksi otot, elastisitas dan fleksibilitas pada otot. Penurunan fungsi otot 

akan membuat sesorang mengalami kelemahan dalam mempertahankan 

posisi keseimbangan tubuh (Ceranski, 2006 dalam Indrawati, et al. 2007). 

 Lansia merupakan  tahap awal yang terjadi pada setiap  individu, 

dimana menghilangnya fungsi jaringan tubuh sehingga tidak dapat 

mempertahankan fungsi normal. Penuaan proses akumulasi yang bersifat 

progresif terhadap perubahan fisiologi organ tubuh, yang berlangsung 

secara terus menerus sehingga megakibatkan kemunduran fisiologi anatomi 

tubuh (Lilik, 2011). Penurunan fisologi pada anatomi tubuh lansia, 

menyebabkan kemandirian lansia terganggua dan lansia cenderun 

mengalami kejadian jatuh. Salah satu faktor Kemandirian lansia  

terganggua karena cedera akibat jatuh. Sekitar 40%  yang memiliki usia 65 

tahun mengalami jatuh pertahunya. Terjadinya peningkatan kejadian jatuh  

karena kesimbangan terganggu. Salah satu faktornya adalah penurunan 

derajat postur dan penurunn kekuatan otot  (Verschueren, et al. 2018). 
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Masalah yang sering muncul pada lansia, sepeti masalah ekonomi, 

sosial, dan kesehatan. Masalah kesehatan seperti gangguan kognitif dan 

gangguan keseimbangan (Hesti, et al. 2008). Keseimbangan yaitu 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memelihara sebuah gerakan 

yang bereorintasi pada kestabilan (Roesdiyanto  &  Budiwanto,  2008). 

Nugroho, (2008) berpendapat bahwa permasalahan yang sering  sekali  

terjadi pada usia lanjut yaitu kejadian jatuh. Jatuh didefinisikan sebagai 

kejadian yang dapat mengakibatkan sesorang mendadak  terbaring dan 

terduduk di lantai baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Dikarena 

faktor instrinsik (host) dan faktor ekstrinsik (environmental) yang berasal 

dari lansia itu sendiri seperti masalah penglihatan, gangguan keseimbangan, 

kognitif, gangguan jalan usia, pencahayaan yang kurang dan lain-lain  

(Rubenstein dan Josephson 2002, Dalam Valentin lidia, 2016). 

2.  Masalah Pada Lansia 

 Terdapat 14 Impairment, seperti masalah Imbility, Incontinence, 

Instability, Intellectual impairement, (Gangguan demensia), impaction 

(Sulit buang air besar), Impairment  of vision  and  hearing, 

communication, taste, convalescence, smell, skin integrity (gangguan 

pancindera, komunikasi,  daya  pulih  dan  kulit), Inanition (kurang  gizi), 

Isolation (depresi), Impecunity (tidak  punya  uang),  Immune deficiency 

(terjadi penurunan daya tahan tubuh), Iatrogenesis (penyakit karena 

menkonsumsi obat-obatan), Impotence (impotensi) dan Insomnia  atau 

gangguan  tidur  (Kane & Ouslander, 2011). 
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3. Proses Penuaan 

  Menua bukanlah suatu penyakit, melainkan keadaan yang terjadi 

dalam kehidupan manusia. Menua proses menghilanganya secara perlahan 

kemampuan jaringan tubuh dalam mempertahankan struktur dan fungsional 

secara normal (Darmojo, 2009). Menghilangnya kemampuan jaringan 

dalam mengganti dan  meperbaiki diri dalam mempertahankan posisi 

normal, menyebabkan lansia tidak muda bertahan ketika terkena infeksi. 

Proses ini terjadi pada semua manusia mulai sejak lahir secara alami. 

Terjadinya perubahan morfologi pada tubuh, menyebabkan fungsi otot 

mengalami perubahan, seperti penurunan fungsi otot, kontrasi otot, 

elastisitas, fleksibilitas otot, serta asalah vestibular, visual, waktu reaksi dan 

penurunan fungsi pada proprioseptif (Nitz & Choy 2004, dalam Lidia 

2016). 

  Hilangnya secara perlahan kemampuan jaringan dalam 

mempertahankan fungsi tubuh, menyebabkan tubuh tidak dapat 

mempertahankan diri dari infeksi dan kerusakan jaringan (Guntur, 2006 

dalam Slamet, et al. 2016). Terjadinya perubahan fisik akan berdampak 

pada kemandirian lansia, seperti tidak memiliki kebebasan untuk bertindak, 

sangat bergantung pada orang lain, tidak dapat mengatur diri sendiri baik 

dalam beraktivit (Ediawati, 2012). Dalam tubuh manusia akan mengalami 

kemunduran, termaksud  musculoskletal pada lansia (Maryam,  2008). 

Penurunan  kemampuan fisiologi dan anatomi tubuh   dilihat dari  

kemampuan motorik, sensoris, atau somatosensoris. Penurunan 

kemampuan motorik pada tulang akan mempengaruhi fleksibilitas, 

kecepatan, kekuatan instabilitas dan kekakuan, contohnya  seseorang akan 
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mengalami kesulitan bangun  dari duduk maupun sebaliknya, atau tubuh 

bergerak, keadaan jongkok, sehingga mempengaruhi alat indera, seperti 

mata sebagai alat penglihatan dan peraba, yang menimbulkan hilangnya 

rasa jika di rangsang (anesthesia), rasa berlebihan ketika dirangsang 

(hiperestesia), ataupun rasa yang ada tidak semestinya (Parastesia). 

Gangguan pada motorik akan mepengaruhi keseimbangan (Bandiyah, 

2009). 

4. Teori Penuaan. 

Proses penuaan akan dialami oleh  manusia yang berusia lanjut,  

sehingga penuaan  tidak akan dapat dicegah. Semua manusia pasti memiliki 

harapan untuk hidup dengan damai, tenang dan menikmati masa tua 

mereka bersama anak dan cucu tercinta (Hamid, 2006 dalam Bariyah, et al. 

2012). Perubahan akan terjadi pada stuktural, fisiologi dan organ pada otak. 

Ada dua faktor yang memperngaruhi proeses penuaan yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal, seperti hormone endogen dan estrogen (Lanawati, 

2012). Faktor internal menyebabkan  penurunan anatomi dan fisiologi, 

seperti perubahan psikososial. Adanya perubahan itu akan mengakibabtkan 

mudah timbulnya penyakit fisiologi dan faktor eksternal seperti gaya hidup, 

lingkunagan dan pekerjaan (Martono, 2009). Penuaan lansia terjadi secara 

alamiah dan fisologi yang dibedakan penuaan secara patologi, tidak ada 

satupun yang menjelaskan teori penuaan secara universal.  Teori penuaan 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu teori genetik dan teori non genetic 

(Pudjiastuti  &  Utomo 2003, dalam Kurniawati 2017). 
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a. Teori Genetik 

Teori  genetik sebuah proses mekanisme  penuaan  yang  terjadi  

pada nukleus sel. Ada empat penjelasan teori genetik : 

1) Teori  Hayflick. 

Menurut  Moorehead (1961), penuaan disebabkan oleh beberapa 

faktor, seperti perubahan fungsi sel, efek kumulatif dari normalnya 

sel, dan kemunduran sel dari organ jaringan. 

2) Teori Kesalahan 

Teori ini menyatakan setiap kesalahan pada proses atau mekanisme 

dalam pembuatan protein, akan menyebabkan penurunan ketetapan 

sintesis protein secara spesifik,  menyebabkan penyiapan pasangan 

kodon mRNA dan atikodon tRNA yang tidak tepat. 

3) Teori DNA 

Menurut Medvedev (1972), teori ini berhubungan dengan teori 

kesalahan. Terjadi perubahan usia biologis karena hasil dari 

akumulasi dari kesalahan dalam memfungsikan gen. Urutan genetik 

tidak akan muncul secara berulang (nonrepeated  genetic  

sequences) kesempatan dalam menjaga hasill akhir dari produksi 

gen selama evolusi atau hidup akan berkurang. 

4) Teori Rekaman  

Merupakan tahap awal dalam memindahkan informasi dari DNA 

ke sintesis. 

b. Teori Non Genetic 

Merupakan teori yang hanya memfokuskan tempat di nukleus 

sel contoh organ, aringan dan sistem. Teori tebagi menjadi empat. 
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1) Teori Radikal Bebas 

Radikal bebas proses dimana ion yang memimiliki muatan listrik  

berada di luar orbit tidak memiliki pasangan. Radikal bebas 

mampu merusak membra sel. Lisosom, mitokondria, dan inti 

membran yang bereaksi kimia, bisa disebut peroksidasi lemak.. 

Faktor yang menyebabkan Radikal bebas yaitu perubahan hormon 

yang dapat menimbulkan penyakit seperti kanker dan 

arterosklerosis. Penelitian ini dikembangkan yang bertujuan  

melihat fungsi antioksidan pada 30 radikal bebas. Vitamin E, 

vitamin C, selenium, glutation perosksidae, berfungsi untuk 

menghambat terjadinya radikal bebas, sehinggga dapat mencegah 

degenerasi sel, penurunan lipofusin. 

2) Teori Autoimun 

Penuaan dikarenankan antibodi yang memiki reaksi pada sel 

normal, kemudian merusaknya, karena tubuh gagal mengenal sel 

normal sehingga memproduksi antibodi yang salah, akibatnya 

antibodi itu bereaksi terhadap sel normal di samping sel abnormal, 

yang menstimulasi pembentukanya. Teori ini menyatakan bahwa 

antibodi autoimun mengalami peningkatan pada lansia dan terjadi 

kesamaan penyakit imun, contoh artritis rheumatoid, tiroiditis dan 

amilodosis dan fenomena menua. 

3) Teori Hormonal 

Donner Dencle percaya bahwa penuaan berpusat pada otak.  

Pernyataan ini berdasarkan studi hipotiroidisme apabila tidak di 

obati, hipotiroidisme akan menjadi fatal, karena semua manifestasi 
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dari penuaan akan tampak, contoh penurunan sitem kekebalan, 

proses metabolisme, kulit keriput, secara perlahan. 

4) Teori Pembatasan 

Energi Menurut Roy  walford (1986), dalam Pudjiastuti adalah 

penganut  kuat  diet  yang didaparkan pada pembatasan energy, 

berguna untuk mningkatkan fungsi tubuh agar tidak cepat tua yaitu 

dietnutrisi yang rendah kalori. Menurut Nugroho, (2008) 

perubabahan fisik yang terjadi pada lansia yaitu: 

a) Sel 

Penuaan akan menyebabkan penurunan jumlah sel, ukuran sel 

lebih kecil, penurunan jumlah cairan tubuh dan berkuraangnya 

jumlah intraseluler, penurunan proposi protein di otak, otot. 

Ginjal, darah, dan hati menurun, jumlah sel otak menurun, 

terganggunya mekanisme perbaikan sel, terjadi atrofi pada 

otak sehingga beratya berkurang 5-10%, terjadi lekukan otak 

lebih dangkal dan lebar. 

b) Sistem persarafan 

Penurunan berat otak sekitar 10-20% (berkurangnya sel saraf 

otak tiap harinya), lambatnya dalam bereaksi dan merespon, 

kusut ketika stres, terjadi pengecilan saraf panca indera, 

defisitmemori. 

c) Sistem pendengaran 

Membran timpani mengalami atrofi akibatnya otot slerosi, 

pendengaran mengalami gangguan, tintus atau bising yang 
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sifat mendengung bisa dalam keadaan tinggi mapun rendah 

dant terus menerus atau intermitten. 

d) Sistem penglihatan 

Lensa mengalami suram menjadi katarak, sehingga gangguan 

keseimbangan lebih suram (kekeruhan pada lensa), menjadi 

katarak, terjadi gangguan penglihatan, terlambat beradaptasi 

dengan gelap dan penurunan hialangnya daya akomodasi. 

e) Sistem kardiovaskuler 

Penebalan katub jantung menjadi aksi, penurunan elastisitas 

dinding aorta, penurunan curah jantung, peningkatan tekanan 

darah dan peningkatan pembuluh perifer.  Sistole  normal 

≤170 mmHg, diastole ≤95 mmHg. 

f) Sistem regulasi 

Terjadi penurunan temperature tubuh, karena metabolism 

menurun, keterbatasan reflex mengigil dan panas tidak di 

produksi menyebabkan aktivitas otot menurun. 

g) Sistem pernapasan 

Kelemahan otot terjadi atrofi, kekuatan otot menghilang 

sehingga kaku, kurangnya aktivitas brongkus, penurunan 

aktivitas silia, menyebabkan reflex kemampuan batuk 

berkurang. Sehingga terganggunya saluran pernafasan, 

pernapasan tidak normal.  
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5. Klafikasi lansia 

World  Health  Organization (2012) lansia dibagi menjadi 4 kelompok 

adalah : 

a. Usia 45 sampai 59 tahun disebut dengan usia petengahan (middle age) 

b. Usia 60 sampai 74 tahun disebut lansia (erderly age). 

c. Usia 75 sampai 90 tahun ke atas disebut lansia tua ( old). 

d. Usia 90 tahun disebut lansia sangat tua (very old). 

B. Keseimbangan 

1. Defisini Keseimbangan 

 Keseimbangan adalah individu yang memiliki kemampuan untuk 

mempertahankan  dan  mengatur  posisi  tubuh, dalam keadaan diam 

ataupun bergerak (Lefebvre, 2010). Keseimbangan didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mempertahankan postur tubuh  dalam kondisi statis 

maupun dinamis yang berhubungan dengan  interaksi  antara faktor perifer 

dan pusat, seperti penglihatan, somatosesori, sensasi vestibular, keluaran 

motor, dan otot. Bertambahnya usia, faktor tesebut akan mengalami 

penurunan secara signifikan, sehingga mempengaruhi mobilitas dan 

kemampuan fungsional pada lansia dan meningkatkan kondisi jatuh pada 

langsia itu sendiri. Keseimbangan terbagi menjadi dua yaitu keseimbangan 

statis adalah kemampuan  seseorang untuk mempertahankan posisi dalam 

keadaan bediri tanpa adanya pergerakan, sedangkan keseimbangan 

dinamis merupakan kemampuan seseorang mempertahankan posisinya 

dalam keadaaan bergerak (Rogers, et al. 2013). 

Faktor untuk keseimbangan lansia dan  stabilitas postural,  sangat 

penting   mendukung lansia dalam kegiatan kehidupan sehari-hari (ADL), 



20 
 

seperti berjalan, berputar, naik ke berdiri dan lain-lain. Asosiasi Kestabilan 

postur dan keseimbangan menurun dengan adanya perubahan sistem 

sensoris individu seperti vibrasi, proprioception dan penglihatan sudah 

baik, sehingga lansia cenderung mengalami jatuh  (Khanna, 2014). Jumlah 

lansia yang mengalami gangguan keseimbangan sebanyak 63,8% dengan 

usia 55 sampai 64, sebanyak 63,8% dengan  usia 65  sampai 74 tahun 

(Achmanagara, 2012). Komponen yang mengatur keseimbangan pada  

lansia yaitu sistem  visual (tidak dapat membedakan jarak), vestibuler 

(pendengaran mengalami penurunan), sistem muskuloskeletal pada 

extremitas bawah (otot, sendi, tulang) (Rahmani, et al.  2015). 

2. Epidemiologi Gangguan Keseimbangan pada Lansia 

Masalah keseimbangan sering terjadi pada lansia. Gangguan 

keseimbagan meningkatkan resiko jatuh pada lansia, sehingga posisi lansia 

tidak dapat terkontrol. Ada dua Faktor yang mepengaruhi resiko jatuh pada 

lansia, yaitu  faktor insrinsik dan eksetrinsik. Faktror insrinsik seperti 

gangguan keseimbangan saat berjalan, terjadi kelemahan otot, riwayat 

jatuh, penglihatan, radang sendi, penggunaan alat bantu,  masa kongnitif 

lansia dan umur 80 tahun ke atas. Sedangak faktor ekstrinsik adalah 

penggunaan alas kaki yang tidak benar, lantai yang licin dan pencahayaan 

yang kurang (Josephson, 2002 dalam Valentin, 2016). Resiko jatuh pada 

lansia disebabkan oleh gangguan keseimbabngan (Siburian, 2006 dalam 

Valentin, 2016). 

Jatuh pada lansia salah satu masalah fisik yang disesbabkan karena 

proses penuaan akibanya terjadi nyeri, terkilir, patah tulang, kelumpuhan 

dan kematian, sehingga membuat lansia tidak memimiliki kepercayaan diri 
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menyebabkan penurunan kualitas hidup pada lansia itu sendiri. Terjadinya 

keterlamatan gerak akibat dari penurunan kekuatan otot ekstrimitas bawah 

membuat lansia terlambat bergerak, langkah pendek, kaki yang tidak dapat 

menanpak dan lebih gampang goyang, ini penyebab resiko jatuh pada 

lansia (Darmojo dan Matono, 2009). 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keseimbangan 

Keseimbangan bertujuan untuk menyangga tubuh dalam  melawan 

gravitasi, mempertahankan pusat massa tubuh supaya tetap dalam posisi 

seimbang dengan bidang tumpu, serta untuk menstabilisasi bagian tubuh 

ketika bagian tubuh melakukan gerak. Sistem informasi sensoris visual, 

vestibular, somatosensoris serta respon  otot-otot  postural  yang  sinergis, 

kekuatan  otot, sistem  adaptasi, lingkup  gerak  sendi yang dapat 

mendukung keseimbangan. Ada tiga Faktor yang mempengaruhi  

keseimbangan  adalah,  Pusat  gravitasi (Center  of  Gravity), Garis  

gravitasi (Line  of  Gravity), Bidang  tumpu (Base  of  Support) (Septiana, 

2014 ). 

a. Pusat Gravitasi (Center of Gravity) 

Titik gravitasi terdapat  dibenda hidup dan benda mati, letaknya di 

bagian tengah benda tersebut. Center of gravity berfungsi untuk 

mentrabusikan massa benda secara merata. Beban tubuh manusia selalu 

ditopang oleh titik garvitasi, sehingga tubuh tetap posisi seimbang. 

Masalah keseimbangan disebabkan oleh perubahan  titik pusat gravitasi. 

Jika titik pusat gravitasi berpindah secara  spontan sesuai dengan arahan 

perubahan berat dengan center of  gravitasi letak didalam dan ditengah, 

sehingga tubuh akan tetap seimbang. Apabila terjadi unstable pada 
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center of gravitasi yang berada diluar tubuh, makan akan menyebabkan 

masalah pada keseimbangan. Pusat gravitasi pada manusia saat berdiri 

tegak terdapat pada 1 inchi didepan vertebrae Sacrum 2 (Bishop & Hay, 

2009). 

b. Garis Gravitasi (Lineof Gravity) 

Merupakan garis imajiner yang terletak vertical melalui pusat garvitasi. 

Tingkatan stabilitas tubuh berhubungan dengan garis gravitasi, pusat 

gravitasi dan base of support. Derajat stabilisasi tubuh akan ditentukan 

oleh hubungan antra garis gravitasi, pusat gravitasi, dan bidang tumpu. 

Contoh garis gravitasi seseorang saat berjalan yaitu mulai dari prosesus 

stiloideuss tulang temporal, sacral, kedua bagian anterior, hip bagian 

posterior dan knee bagian anteriot (Irfan, 2012) 

 

Gambar 2.1 Line Of Gravity, (Anonim, 2014). 

c. Bidang Tumpu (Base of Support BOS) 

Bagian yang berhubungan dengan permukaan tumpuan pada tubuh 

adalah bidang tumpu. Tubuh akan tetap dalam posisi seimbang apabila 

garis gravitasi tepat berada pada bidang tumpu. Ruas area bidang akan 

mebentuk stabilisasi yang baik padaa tubuh. Stabilisasi semakin tinggi 

akan mebuat bidang tumpu semakin besar, contohnya adalah berdiri 
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menggunakan dua kaki akan lebih setabil dari pada dengan satu kaki. 

Reaksi pada pola gerak akan diberikan oleh base of support pada gerak 

manusia. Stabilisasi tubuh semakin tinggi karena semakin dekat dengan 

bidang tumpu gravitasi (Wen, 2009). Menurut  You, et al, (2009) base 

of support adalah bidang  tumpu   bagian  dari  tubuh  yang  

berhubungan  dengan  permukaan tumpuan. Ketika garis gravitasi tepat 

berada pada bidang tumpu, tubuh dalam keadaan seimbang. Stabilitas 

yang baik terbentuk dari luasnya area bidang  tumpu.  Semakin  besar  

bidang  tumpu,  semakin  tinggi  stabilitas 

 

Gambar 2.2 Base of Suport,(Irfan, 2012). 

 

4. Fisiologi Keseimbangan 

 Keseimbabangan terjadi karena kerja sama anatara tiga sistem sensoris 

seperti, vestibular, propioseptif, visual yang bertugas dalam perubahan 

titik gravitasi, pergerakan linear, perubahan permukaan tanah dan visual, 

contoh benda yang tiba-tiba datang mendekat, bertugas memberikan 

informasi mengenai posisi tubuh yang dihubungkan dengan saraf pusat. 

Neuromuskuler dan muskuloskleta bertugas untuk mengontrol posisi 

tubuh, keluar motorik. Sedangkan yang berperang dalam integrasi, 

adaptasi dan respon keseimbangan adalah sistem saraf pusat (Irfan, 2011). 
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Menurut Joseph, et al. (2015), Keseimbangan adalah salah satu  aspek 

penting yang dapat membantu mempertahankan posisi tubuh secara stabil, 

baik didukung oleh faktor eksterna dan internal. Secara biomekanik 

kesimbangan merupakan suatu proses yang dapat mempertahankan pusat 

grtavitasi  atau pusat massa tubuh  dalam posisi baik dalam keadaan statis 

maupun dinamis. Pusat gravitasi tubuh (COG) harus posisi dalam keadaan 

lurus di atas pusat basis dukungan, supaya mencapai keseimbangan. 

Informasi yang diteriama melalui alat indera melewati gerakan 

terkoordinasi dan tersinkronisasi. 

 Gangguan keseimbangan  terjadi ketika informasi pada posisi COG 

tidak seimbang. Informasi dari reseptor sistem proprioseptif, visual, 

vestibular dan sensoris tekanan dibawah kulit akan diteriama oleh sistem 

control postural (Munawwarah, et al. 2015). Tubuh memiliki tujuan dalam 

mempertahankan keseimbangan dengan menyangga tubuh dalam melawan 

gravitasi atau mempertahankan pusat massa tubuh supaya sejajar dan 

seimbang dengan bidang tumpu, serta untuk menstabilisasi tubuh ketika 

bagian tubuh yang lain bergerak. Sistem sensoris pendukung 

keseimbangan pada lansia yaitu: visual, vestibuler atau somato sensorik 

(Munawwarah, et al. 2015). 

a. Vestibular 

  Salah satu komponen sensoris yang bertugas dalam 

mempertahankan keseimbangan dengan mengontrol kepala, gerakan 

bola mata. Input prioseptor pada sendi, tendon atau otot dari kulit 

telapak kaki sehingga dapat mengatur posisi keseimbangan saat berdiri 

statis atau dinamis (Munawarah, et al. 2015). Visual dan pendengaran 
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berhubungan dengan merasakan arah gerakan kepala. Cairan dolmph 

mengalir melalui tigakanal telinga yang terletak dibagian dalam 

reseptor, berperang sebagai reseptor saat kepala bergerak dalam 

keadaan miring dan bergeser. Terganggunya fungsi vestibular dapat 

menyebabkan vertigo dan masalah pada keseimbangan. Terjadinya 

alergi dan disfungsi vestibular disebabkan oleh dehidrasi dan trauma 

kepala. Reflek vestibular ocular berperan untuk mengontrol mata ketika 

melihat benda yang bergerak. Kemudian pesan akan diteruskan melalui 

saraf kranialis VIII ke nucleuvestibular yang terletak dibatang otak 

(brainstem). Stimulasi tidak langsung menuju nucleus vestubular, tetapi 

langsung ke cerebellum, formation retikularis dan korteks cerebri. 

Nukleus  vestibular yang bertugas untuk menerima input dari reseptor  

labyrinth, formasi (gabungan reticular), dan cerebelum. Setelah itu 

menuju  ke  motor  neuron  melalui  medula  spinalis atau ke motor  

neuron yang bertugas   menginervasi  otot-otot  proksimal,    kumparan  

otot  pada leher  dan  otot-otot  punggung. Vestibular  bereaksi sehingga 

dapat memebantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh dengan 

caran mengontrol otot-otot postural (Watsonet, at al. 2008). 

 

Gambar 2.3 Sistem Vestibular, (Britannica, 2012). 
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b. Somatosensori (Tactile atau Proprioceptive) 

Somatosensoris memiliki beberapa neuron panjang yang saling 

berhubungan satu sama lain. 

1) Primer Neuron 

Mempunyai badan sel pada dorsal root ganglion terletak dalam 

saraf spinal yang berada pada kepala dan leher. Bagian ini bagian 

dari terminal dari ganglia saraf trigeminal dari saraf sensorik 

cranial. 

2) Second Neuron 

adalah neuron yang terletak di medula spinalis dan brainstem, 

yang memiliki sel tubuh yang baik. Akson neuron naik ke arah sisi  

berlawan di medulla spinalis  dan brainstem. Neuron,  berhenti 

pada bagian thalamus Ventral Posterio rnucleus (VPN), yang 

lainnya pada systemreticuler dan cerebellum. 

3) Thirdneuron 

Neuron yang memiliki tubuh sel VPN thalamus dan 

berakhirdigyrus  postcentralis dari lobus parietal dalam hal 

sentuhan dan rangsan  nyeri. Somatosensori terdiri dari 

reseptorsensori dan motorik (aferen), mamalia (vertebrata 

lainnya), neuron  dipinggiran (kulit, otot dan organ-organ), neuron 

yang lebih dalam dari sistem saraf pusat, sensori tersebar melalui 

semua bagian utama tubuh. Sistem  sensorik  terdiri dari reseptor 

dan pusat pengolahan, berperan dalam  menghasilkan modalitas 

sensoris seperti sentuhan, temperatur, proprioception, atau 

nociception (nyeri). Kulit dan epitel, otot rangka, tulang, sendi 
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atau organ dan sistem kardiovaskular ditutupi oleh reseptor 

sensorik. Pusa informasi proprioseptif akan disalurkan ke otak  

melalui colum dorsalis medulla spinalis. Input proprioseptif akan 

menuju cerebelum dan ada juga yang menuju  ke  korteks  serebri  

melalui lemniskus  medialis dan thalamus (Willisjr, 2007). Posisi 

tubuh dalam keadaan sadar merupakan bagian  dalam ruang yang 

memiliki ketergantungan  dari implus yang datang dari alat indera 

dalam dan sekitar sendi. Ujung-ujun saraf yang beradaptasi lambat 

di sinovia dan ligamentum merupakan bagian dari alat indera. 

Implus dari alat indera akan di proses di korteks menjadi posisi 

tubuh dalam keadaan sadar. 

 

Gambar 2.4 Sistem Somatosensori, (Prasad and Galleta, 2011). 

c. Visual 

Visual adalah termaksud hal yang paling penting dalam 

mengontrol kesimbangan yang  bertugas menyediakan informasi 

tentang lingkungan ketika kita berada dan betugas memprediksi 

gangguan datang (Munawarah, et al. 2015). Tugas Sistem visual  

memberikan informasi kepada otak, tentang posisi tubuh  terhadap  
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lingkungan berdasarkan  sudut dan  jarak dengan obyek sekitarnya. 

Adanya input sosial membuat tubuh dapat beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi dilingkungan, kemudian visual langsung 

memberikan informasi ke otak dan otak memberikan informasi pada 

sistem musculoskleta seperti, otot dan tulang. sehingga dapat bekerja 

secara sinergi dalam mempetahankan keseimbangan tubuh. Gambar  

dibawah  ini  kita  dapat  melihat sistem  visualisasi  pada  tubuh 

manusia (Prasadet, et al.  2011). 

 

Gambar 2.5 Sistem Visual, (Prasad and Galleta, 2011). 

5. Penyusun Keseimbangan Postural 

 Kontrol postural berinteraksi dengan  proses sensori motor yang 

bertujuan sebagai orintasi postural dan keseimbangan postural. Kontrul 

postural berkersama dengang control ligament tubuh terhdap garvitasi, 

landasan penyangga, sisatem visual, vestibular dan somatosensoris serta 

informasi internal. Kontrol postural tergantung dari  kerjasama antara 

sistem visual, vestibular, dan somatosensoris. Kerja koordinasi 

sensorimotor dalam menstabilkan center of mass dan stabilisasi postur 
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yang dapat mempengaruhi keseimbangan postur (Horak, 2006). Terdapat 

enam komponen penyusun postur. 

 

 

Gambar 2.6 Penyusun Keseimbabngan Postural, Horak (2006). 

6. Biomekanik (Biomechanical Constraints) 

Biomekanik yang penting untuk keseimbangan adalah ukuran dan 

kualitas bidang tumpu (base  of  support) yaitu kaki. Terjadinya gangguan 

dan keterbatasan pada kekuatan, ukuran, ROM atau control dari kaki dapat 

mempengaruhi keseimbangan (Tinettiet, 1994 dalam Valentina, 2016). 

Dalam keadaan berdiri terdapat area seperti kerucut (limit  of  stability) 

yang bertugas menggerakan pusat gravitasi tubuh dan mengontrol 

keseimbabangan tenpa merubah bidang tumpu (Mccollum dan Leen, 1989 

dalam Valentinan, 2016).  



30 
 

 

Gambar 2.7 Normal dan Abnormal Limits of Stability (Horak, 2006). 

Sistem saraf pusat mengatur keadaan internal pada batas stabilitas 

kerucut  dengan  mengatur  seberapa  besar  gerakan  yang  diperlukan  

dalam  mengontrol  keseimbangan. Pada sebagian besar lansia dengan  

gangguan keseimbangan, stabilitas  kerucut ini sangatlah kecil atau 

representasi sistem saraf pusat terhadap stabilitas  kerucut mengalami 

penurunan (Duncan, at al. 1990 dalam valentine, 2016). Gambar pada 

posisi A menunjukan lansia laki-laki dalam keadaaan sehat yang berusaha 

menggerakan pusat gravitasi ke arah depan tanpa melewati stabilitas, 

sedangkan gambar B lansia wanita memiliki gangguan multisensoris 

berusaha menggerakan pusat gravitasi tubuh keaarah depan tanpa melewati 

batas stabilitas. Gambar pada posisi C dengan lansia wanita yang 

mengalami gangguan multisensoris dengan posisi menggerakan pusat 

gravitasi tubuh ke belakang, tapi dengan tiba-tiba mengambil langkah 

melebarkan bidang tumpu. Batas stabilitas adalah kemampuan suatu 

kemampuan dalam menggerakkan  pusat gravitasi sejauh mungkin pada 

arah anteroposterior atau mediaalateral tanpa  memindahkan bidang 

tumpu (Sibley, et al. 2015). 
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C. Pengukuran Tingkat Keseimbangan 

1. Time  Up  and  Go Test (TUG)  

Penelitian yang dilakukan oleh Takarini dan Budi, (2009) dengan 

judul uji validitas kriteria time up and go test sebagai alat ukur 

keseimbangan pada lansia, menunjukan bahwa TUGT adalah alat ukur 

yang  valid untuk mengukur keseimbangan pada lansia. Time  Up  and  Go 

Test (TUG) digunakan untuk mobilitas fungsional yang dapat  menilai 

kemampuan berjalan dengan cara berdiri dari sebuah kursi, berjalan 3 

meter kemudia berbalik dan berjalan kembali sampai kembali duduk 

(Meyers, 2007). Salah satu cara untuk mengukur nilai gangguan 

keseimbangan dan gangguan cara berjalan adalah dengan mengguanakan 

tes time up and go. Time up and go test memiliki kelebihan dengan 

menggunakan stopwatch dan kursi saja sehingga dapat dilakukan dimana 

saja. test ini juga  dapat melihat bagaimana ekspresi pasien, contoh pasisen 

merintih dan merasa kesakitan ketika bangkit dari kursi, sehingga dapat 

dicurigai adanya penyakit (Farabi, 2007). 

2. Cara Pengukuran Keseimbanag Time Up and Go Test 

Posisi dalam keadaan duduk bersandar, kursi disesuaaikan dengan 

tinggi badan lansia dan lengan keadaan bersandar, lutut dalam keadaan 

fleksi 90. Setelah itu lansia  posisi beriri dan berjalan dengan jarak tiga 

meter dalam waktu 10 detik, kemudian berputar kembali menuju kursi dan 

kembali dala posisi duduk bersandar. Tes ini boleh menggunakan alas kaki 

atau tanpa alas kaki ketika  dalam keadaan berjalan dan dibantu dengan 

alat bantu atau tanpa alat bantu tapi dengan catatan tidak boleh dibantu 

oleh orang lain (Utomo & Takarini, 2009). Sebelum melakukan latihan, 
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Lansia  tidak  diperbolehkan  mencoba  berlatih  lebih  dulu, setelah 

memberikan aba-aba stopwatch mulai dan  berhenti menghitung saat lansia 

kembali pada posisi awal. Interprestasi dari tes ini yaitu: 

a. Apabila kurang dari 10 detik, maka pasien  dikatakan normal. 

b. Apabila kurang dari 20  detik,  maka  dapat  dikatakan  baik, pasien  

dapat berjalan  sendiri tanpa membutuhkan bantuan. 

c. Apabila lebih dari  30 detik, maka  pasien  dikatakan memiliki masalah 

dalam berjalan dan membutuhkan bantuan saat berjalan. 

d. Apabila lebih dari 40  detik, pasien harus  mendapat  pengawasan yang  

(optimal  karena sangat  berisiko  untuk  jatuh  (Shumway,  2000). 

Nilai  normal  pada  lansia sehat umur 75 tahun, rata-rata waktu 

tempuh yang dibutuhkan adalah 8,5 detik (Podsiadlo et al). 

 

Gambar 2.8 Skema Timed Up and Go Test (Wall JC, 2000). 

D. Definisi Tandem Walking Exercise 

Tandem walking ditemukan oleh Morist Heinrich Romberg, seorang ahli 

neurogis di Jerman pada tahun 1795 dan 1873. Tandem walking adalah tes dan 

juga latihan kesimbangan dengan cara berjalan dengan garis lurus, posisi tumit 

kaki menyentuh jari kaki yanga lainya, dengan jarak 3 meter (Batson, 2009). 

Keseimbangan mengalami peningkatan dengan melakukan tandem walking 

exercise, dengan itu akan dapat mengurangi resiko jatuh padal lansia (Batson, 

2009). Faktor yang dapat mendukung  keseimbangan berdiri dan berjalan adalah 



33 
 

proprioseptif, vestibular dan visual. Keseimbangan dinamis akan terjaga, 

tergantung  pada sensoris yang dilakukan oleh corticospinal dan medial lateral 

vestibular. Sensoris motor integration  centre   dilakukan  oleh  cerebellum  dan  

dorsal  collum  medial  lemniskus tract (Nasution, 2015).Tandem walking 

exercise dilihat dari gerakan kaki, dimana  letak tekanan pada area telapa kaki 

dengan bergerak dengan cara maju.  Apabila gerakan yang condong ke salah 

satu sisi, ini disebabkan oleh gangguan cerebellum dan kelemahan vestibular. 

Input yang diterima oleh propreseptif akan menunjukan adanya gerakan normal 

pada seseorang (Batson, 2009). 

1. Pengaruh   Tandem Walking Exercise Terhadap Keseimbangan. 

  Tandem walking exercise melatih keseimbanga postural dengan 

cara melibatkan proprioseptif. Tandem walking exercise salah satu latihan 

yang dapat melatih posisi tubuh dengan bantuan koordinasi, otot atau 

gerakan tubuh. Vestibular, visual, somatosensoris, lingkungan, sendi, 

sistem adaptasi dan reseptor otot merupakan faktor pendukung 

keseimbangan. Tandem walking exercise dilakukan posisi tubuh melihat 

ke depan dengan memperluas arah pandangan supaya dapat berjalan lurus, 

ini melatih dengan cara visual. Somatosensoris, vestibular 

(proprioseptive), diaktifkan sehingga dapat mempertahankan posisi tubuh 

tetap tegak selama berjalan dengan melakukan pola jalan yang benar. 

Terjadi gerakan lambat disetiap perpindahan gerak merupakan cara 

melatih  proprioseptif. Nuclei subcortical dan basa ganglia dapat 

menganalisis sensasi posisi serta umpal balik yang dkirim berupa kontraksi 

otot. 
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Tandem walking exercise sebagai stabilitas fungsional yang baru 

untuk  beradaptasi. Peningkatan respon proprioseptif akan membantu 

untuk meingkatkan stabilitas sendi yang mengalami penurunan aktivitas 

motorik. Jenis latihan latihan yang yang harus diberikan adalah latiahan 

Propioseptif. Propioseptif merupakan salah satu respon sensoris dalam 

mengirim rasa posisi, untuk menganalisis informasi dan bereaksi   secara 

sadar ataupun tidak sadar terhadap stimulasi dengan gerakan tepat, yang 

terdapat pada otot, sendi, dan kulit. Memberi latihan untuk memperbaiki 

proprioseptif membuat keseimbangan menglami peningkatan (Swandari, 

et al. 2015). Bagian dari somatosensoris adalah Taktil dan proprioseptif 

dan kognitif. Otak memiliki tugas untuk  menerima informasi proprioseptif 

yang disalurkan melalui dorsali medulla spinalis, akan diteruskan ke  

cerebellumian, sebagian akan ke corteks serebri, melalui lembikus 

medialis dan thalamus. Kesadaran posisi pada bagian tubuh akan timbul 

ketika implus yang datang dari alat indra dan sekitar sendi  (Sugijanto, 

2017). 

2. Prosedur Tandem Walking 

a. Tandem Walking dilakukan  dengan jarak 3-6 meter. 

b. Posisi tumit kaki menyentuh jari kaki. 

c. Setelah itu pasien berjalan dengan mengikuti satu garis lurus. 
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Gambar 2.9 Tandem Walking, (Brisbane 2012). 

3. Tujuan Tandem Walking Exercise 

Tandem Walking Exercise bertujuan  melatih sikap posisi tubuh 

dalam keadaan dinamis dan untuk mengontrol keseimbangan dan 

koordinasi otot ketika tubuh sedang bergerak. Seorang yang mengalami 

masalah pada koordinasi tidak akan lurus ketika melakukan tes ini. 

Memiliki kemampuan berdiri dan berjalan dengan adanya dukungan dasar, 

sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, terutama dalam 

keadaan begeraka. Dengan mempersempit area dalam bergerak, akan 

sangat menjaga pusat garvitasi tubuh, terutama control trunk dan 

pergelengan kaki (M. Dozza, et al. 2007). Sedangkan menurut Talkowski, 

(2008) tandem walking berfungsi untuk meningkatkan keseimbangan 

postural secara dinamis, dilakukan dengan cara mempersempit luas bidang 

tumpu, dengan kaki berada satu garis lurus dengan posisi tumit menyentuh 

jari kaki lainnya. 

E. Definisi One Legged Stence Exercise 

One Legged Stence Exercise adalah latihan untuk mengontrol 

keseimbangan dinami dalam meningkatkan stabilisasi pada ankle, Area panggul, 

trunk dan meningkatkan postural control (Widayanto, 2015). One Leg stance 

adalah latihan dengan cara menggunanakan kemampuan berdiri dengan 
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menumpu satu kaki dalam keadaan berdiri, beban tubuh disanggah oleh salah 

satu tungkai. One leg stance exercise memerlukan aktivitas otot yang optimal 

pada tubuh yang digunankan sebagai tumpuan dengan kemampuan bediri 

menumpu satu kaki, sehinnga dapat mendukung kemampuan keseimbangan 

dinamis. (Younget, et al. 2012). 

1. Teknik Pelaksanaan  One Leg Stence Exercise  

a. Teknik pelaksanaan one leg stance exercise   

b. Setiap pasisen berlatih dengan posisi satu kaki, sebelum melakuka test, 

pasien bebas memilih kaki yang mana saja digunakan  untuk berdiri  

(Gil, et al. 2011). 

c. Pasien berdiri tegak dan nyaman dengan kedua kaki. 

d. Tangan Pasien mengarah dan menyentuh tembok tepat pada arah  

depan tubuhnya. 

e. Posisi pasien dalam keadaan berdiri tegak dan nyaman 

f. Tangan pasien dalam keadaan menyentuh tembok pada arah gerakan 

tubuh. 

g. Pandangan tetap dalam keadaan lurus 

h. Dimulai dengan memberikan aba-aba pada pasien untuk dalam posis 

berdiri tegagak dan kaki yang satu diangkat membentuk 900 ( fleksi 

knee 900). 

i.  Posisi satu kaki tetap menumpuk pada lantai, dalam keadaan mata 

terbuka dan pandangan luru ke depan. 

j.  Hitung  waktu  kemampuan  berdiri  pasien  dengan  menggunakan  

stopwatch dan catat. Lakukan pengulangan sebanyak 3 kali dalam 

waktu 45 detik. Latihan dikatakan selesai, apabila tangan bergerak 
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menyentuh benda untuk menopang, posisi kaki menumpu bergerak 

menyentuh benda untuk menopang, posisi kaki menumpu bergerak, 

dan kaki diangkat dalam keadaan menyentuh lantai (Laksono, 2013). 

 

Gambar 2.14 One Leg Stance,  Denilson (2013). 

2. Mekanisme  One  Leg Stence  Exercise 

One leg stance exercise memerlukan aktivitas otot yang optimal 

pada tubuh digunankan sebagai tumpuan kemampuan bediri menumpu 

satu kaki, sehingga mendukung kemampuan keseimbangan dinamis. 

Tujuan  one leg stance exercise supaya mengontrol keseimbangan dan 

gerakan tubuh pada keseimbangan dinamis, serta mengontrol mobilitas 

dan ketetapan mobilitas pada tubuh dengan melatih sikap dan posisi 

pertahanna tubuh. Kemampuan optimal  weight sifting yang diperlukan 

untuk menjaga keseimbangan dinamis, kemampuan active weight shifting 

membentuk beberapa latihan yang dimulai dalam keadaan posisi berdiri 

dan dapat ditingkatkan dengan one legg satance exercise (Widayanto, 

2015). Kemampuan optimal pada berat badan diperlukan untuk menjaga 

fungsi dengan one legg satance exercise, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan actipatory exercise adjustments pada trunk yang digunankan 
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sebagai tumpuan sebagai aktivitas otot tungkai dalama meningkatkan 

kemampuan sistem somatosensoris dalam menyampaikan informasi ke 

sistem saraf pusat, untuk meningkatkan kemampuan pada otot ankle  

(Raineet, et al. 2009). 


