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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia 

 

1. Definisi 

Lanjut usia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang 

ditandai dengan penurunan kemampuan fungsi tubuh. Penurunan fungsi 

tubuh tersebut antara lain penurunan fungsi organ dan fungsi tubuh yang 

bersifat alamiah atau fisiologis. Pada lanjut usia akan mengalami beberapa 

penurunan fisiologi, antara lain yaitu penurunan sistem musculoskeletal, 

perubahan pada tulang, otot, sendi yang dapat mengakibatkan perubahan 

penampilan, kelemahan, dan lambatnya pergerakan (Pudjiastuti, 2003 dalam 

Novta, 2015). 

2. Batasan umur lanjut usia 

Batasan-batasan umur yang mencakup batasan umur lansia dari 

berbagai pendapat ahli yang dikutip dari Nugroho (2008): 

a) Menurut undang-undang nomor 13 tahun 1998 dalam bab I pasal 1 ayat II 

yang berbunyi “lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun 

keatas” 

b) Menurut WHO: 

1) Usia pertengahan: 45 – 59 tahun 

2) Lanjut usia: 60 – 74 tahun 

3) Lanjut usia tua: 75 – 90 tahun 

4) Usia sangat tua: diatas 90 tahun (Kushariyadi, 2010)
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3. Proses Menua  

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan 

manusia. Proses penuaan merupakan proses yang berhubungan dengan umur 

seseorang. Manusia mengalami perubahan sesuai dengan bertambahnya umur. 

Semakin bertambahnya umur seseorang makan berkuranglah fungsi organ tubuh 

(Sunaryo, 2016). 

Lansia mengalami perubahan morfologis pada otot yang menyebabkan 

perubahan fungsional otot, sehingga terjadi penurunan kekuatan otot, kontraksi otot, 

elastisitas, dan fleksibilitas (Kusnanto dkk, 2007 dalam Nurdianti, 2017).   

4. Perubahan pada lanjut usia  

Adapun perubahan yang terjadi pada lansia Sebagai berikut:  

a. Perubahan pada system sensori 

Perubahan sensori  mempengaruhi kemampuan seseorang untuk saling 

berhubungan dengan orang lain dan memelihara atau membentuk hubungan baru. 

Pada lansia yang mengalami penurunan sensori akan enggan untu bersosialisasi. 

Adapun persepsi sensori yaitu penciuman, pendengaran, perabaan, dan 

pengecapan (Sunaryo, 2016). 

b. Perubahan pada sistem neurologi  

Perubahan yang terjadi pada lansia akibat system neurologis yaitu 

peningkatan lipofusin sepanjang neuron-neuron, akibat dari hal ini yaitu 

vasokontriksi dan vasodilatasi yang tidak sempurna. Adapun perubahan yang lain 

yaitu konduksi saraf perifer yang lebih lambat. Akibat dari hal ini yaitu reflek 

tendon yang lebih lambat dan meningkatnya waktu reaksi (Sunaryo, 2010). 

c. Perubahan pada system musculoskeletal 
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Bertambahnya usia maka jumlah masa otot mengalami penurunan. Perubahan 

musculoskeletal terjadi pada cairan tulang yang menururn sehingga mudah rapuh 

(osteoporosis), bungkuk (kifosis), persendian membesar dan menjadi kaku, kram, 

tremor, tendon mengkerut dan mengalami skelerosis (Maryam, 2008). 

Menurut Pujiastuti (2003), perubahan pada sistem muskuloskeletal antara 

lain sebagai berikut: 

1) Jaringan penghubung (kolagen dan elastin) 

 Kolagen sebagai protein pendukung utama pada kulit, tendon, tulang, 

kartilago, dan jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi bentangan 

cross linking yang tidak teratur. Bentangan yang tidak teratur dan penururnan 

hubungan tarikan linier pada jaringan kolagen merupakan salah satu alasan 

penurunan mobilitas pada jaringan tubuh. Kolagen dan elastin yang 

merupakan jaringan ikat pada jaringan penghubung mengalami perubahan 

kualitatif dan kuantitatif sesuai penuaan. Perubahan kolagen itu merupakan 

penyebab turunnya fleksibilitas pada lansia sehingga menimbulkan dampak 

berupa nyeri, penurunan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot, 

kesulitan bergerak dari duduk ke berdiri, jongkok, berjalan, dan hambatan 

dalam melakukan aktivitas sehari – hari.  

2) Kartilago 

 Jaringan kartilago pada persendian menjadi lunak dan mengalami 

granulasi dan akhirnya permukaan sendi menjadi rata. Selanjutnya, 

kemampuan kartilago untuj regenerasi berkurang dan degenerasi yang terjadi 

cenderung ke arah progresif. Proteoglikan yang merupakan komponen dasar 

matriks kartilago berkurang atau hilang secara bertahap. Setelah matriks 

mengalami deteriorasi, jaringan fibril pada kolagen kehilangan kekuatannya, 



12 
 

dan akhirnya kartilago cenderung mengalami fibrilasi. Kartilago mengalami 

klasifikasi di beberapa tempat, seperti pada tulng rusuk dan tiroid. Fungsi 

kartilago menjadi tidak efektif =, tidak hanya sebagai peredam kejut, tetapi 

juga sebagai permukaan sendi yang berpelumas. Konsekuensinya, kartilago 

pada persendian menjadi rentan terhadap gesekan. Perubahan tersebut sering 

terjadi pada sendi besar penumpu berat badan. Akibat perubahan itu sendi 

mudah mengalami peradangan, kela longitukakuan, nyeri, keterbatasan 

gerak, dan terganggunya aktivitas sehari – hari. 

3) Tulang 

 Berkurangnya kepadatan tulang, setelah diobservasi, adalah bagian 

dari penuaan fisiologis. Trabekula longitudinal menjadi tipis dan trabekula 

transversal teabsorbsi kembali. Sebagai akibat perubahan itu, jumlah tulang 

spongiosa berkurang dan tulang kompakta menjadi tiis. Perubahan lain yang 

terjadi adalah penurunan estrogen sehingga produksi osteoklas tidak 

terkendali, penurunan penyerapan kalsium di usus, peningkatan kanal 

Haversi sehingga tulang keropos. Berkurangnya jaringan dan ukuran tulang 

secara keseluruhan menyebabkan kekuatan dan kekuatan tulang menurun. 

Dampak berkurangnya kepadatan akan mengakibatkan osteoporosis lebih 

lanjut mengakibatkan nyeri, deformitas, dan fraktur. Latihan fisik dapat 

diberikan sebagai cara untuk mencegah terjadinya osteoporosis. 

4) Otot 

 Perubahan struktur otot pada penuaan sangat bervariasi. Penurunan 

jumlah dan ukuran serabut otot, peningkatan jaringan penghubung, dan 

jaringan lemak pada otot mengakibatkan efek negatif. 
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B. Keseimbangan 

 

1. Definisi 

Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mempertahankan 

keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi, dan kemampuan 

untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu terutama ketika 

saat posisi tegak, dan tujuan dari tubuh mempertahankan keseimbangan adalah 

menyangga tubuh untuk melawan gravitasi dan faktor-faktor ekternal lain, 

mempertahankan pusat massa tubuh agar sejajar dan seimbang dengan bidang 

tumpu, serta menstabilisasi bagian tubuh ketika bagian tubuh lain bergerak. 

Kemampuan untuk menyeimbangkan massa tubuh dengan bidang tumpu akan 

membuat manusia mampu untuk beraktivitas secara efektif dan efisien (Irfan, 

2012 dalam Syapitri, 2016). 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi 

tubuh secara cepat pada saat berdiri (static balance) atau pada saat melakukan 

gerakan (dynamic balance). Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh 

untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh dimana tubuh tetap 

dalam keadaan stabil dan terkendali. Keseimbangan juga bisa diartikan suatu 

kemampuan untuk memepertahan posisi badan secara tepat saat melakukan 

gerakan secara cepat sesuai dengan keadaan yang dialami saat itu (Zulvikar, 

2016). 

Keseimbangan dianjurkan bagi lanjut usia karena berhubungan dengan 

sikap mempertahankan keadaan keseimbangan ketika sedang diam atau 

sedang bergerak. Lanjut usia yang mempunyai kebugaran jasmani dituntut 

untuk tidak tergantung pada orang lain, maka diharapkan masih bisa tetap 
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berdiri dan berjalan dengan baik. (Sumintarsih, 2006 dalam Cahyoko dkk, 

2016) 

2. Fisiologi Keseimbangan 

Banyak komponen fisiologis dari tubuh manusia memungkinkan kita 

untuk melakukan reaksi keseimbangan. Bagian paling penting adalah 

proprioception yang menjaga keseimbangan. Kemampuan untuk merasakan 

posisi bagian sendi atau tubuh dalam gerak (Brown dkk,2006).  

Keseimbangan dipengaruhi oleh komponen-komponen keseimbangan 

yaitu sistem informasi sensoris (meliputi visual, vestibular dan 

somatosensoris), respon otot postural yang sinergis, kekuatan otot, sistem 

adaptif, dan lingkup gerak sendi (Munawwarah, 2015). 

Proprioseptif berkaitan dengan kesadaran mengenai orientasi dan 

posisi segmen tubuh. Sistem proprioseptif yang memberikan informasi ke 

saraf pusat mengenai posisi tubuh melalui sendi, tendon, otot, ligament, dan 

kulit, mengalami gangguan sehingga turut berperan pada terjadinya gangguan 

keseimbangan. Melemahnya kekuatan otot akibat inaktivitas, tidak 

digunakannya otot, dan deconditioning dapat berperan pada terjadinya 

gangguan cara berjalan serta memperbaiki posisi setelah kehilangan 

keseimbangan. Terjadinya penurunan kekuatan otot akibat proses penuaan, 

bahkan pada lansia yang sehat dan aktif (Munawwarah, 2015). 

3. Klasifikasi Keseimbangan 

Menurut Abrahamova dan Hlavacka (2008), keseimbangan terbagi 

menjadi dua klasifikasi, yakni: 

a. Keseimbangan Statis 
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Keseimbangan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan 

posisi tubuh dimana Center of Gravity (COG) tidak berubah. Contoh 

keseimbangan statis saat berdiri dengan satu kaki, menggunakan papan 

keseimbangan. 

b. Keseimbangan Dinamis 

Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan 

posisi tubuh dimana (COG) selalu berubah, contoh saat berjalan. 

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan 

kesetimbangan ketika bergerak. Keseimbangan dinamis adalah 

pemeliharaan pada tubuh melakukan gerakan atau saat berdiri pada 

landasan yang bergerak (dynamic standing) yang akan menempatkan ke 

dalam kondisi yang tidak stabil. Keseimbangan merupakan interaksi yang 

kompleks dari integrasi sistem sensorik (vestibular, visual, dan 

somatosensorik termasuk proprioceptor) dan muskuloskeletal (otot, sendi, 

dan jaringan lunak lain) yang dimodifikasi/diatur dalam otak (kontrol 

motorik, sensorik, basal ganglia, cerebellum, area asosiasi) sebagai respon 

terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. Dipengaruhi juga oleh 

faktor lain seperti usia, motivasi, kognisi, lingkungan, kelelahan, pengaruh 

obat dan pengalaman terdahulu. 

4. Komponen – komponen pengatur keseimbangan 

Menurut Irfan dkk (2008), yang termasuk komponen – komponen 

pengatur keseimbangan yakni:  

1. Sistem informasi sensoris 

Sistem informasi sensoris meliputi visual, vestibular, dan  somatosensoris. 

a. Visual  
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Visual memegang peran penting dalam sistem sensoris. Penglihatan 

juga 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 sinergi untuk mempertahankan keseimbangan 

tubuh. 

b. 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 vestibulooccular, mereka mengontrol gerak mata, 

terutama ketika melihat obyek yang bergerak. Mereka meneruskan pesan 

melalui ke delapan saraf kranialis ke nukleus vestibular yang berlokasi di 

batang otak. Beberapa stimulus tidak menuju nukleus vestibular tetapi ke 

serebelum, retikular formasi, talamus dan korteks serebri. 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 
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punggung (otot-otot postural). Sistem vestibular bereaksi sangat cepat 

sehingga membantu mempertahankan keseimbangan tubuh dengan 

mengontrol otot-otot postural. 

c. 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 

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 legamentum. 

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. 

2. Respon otot-otot postural 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. Kerja otot yang sinergi berarti bahwa adanya respon 
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yang tepat (kecepatan dan kekuatan) suatu otot terhadap otot yang lainnya 

dalam melakukan fungsi gerak tertentu, misalnya pada gerakan fleksi 

elbow joint, maka otot-otot penggerak elbow joint akan melakukan reaksi 

kerja yang sinergis antara otot fleksor (penggerak fleksi) dengan otot 

ekstensor (penggerak ekstensi) dalam hal kecepatan dan kekuatan yang 

dibutuhkan dalam melakukan gerakan tersebut. 

3. Kekuatan otot  

Kekuatan otot dapat digambarkan sebagai kemampuan otot 

menahan beban baik berupa 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. Kekuatan otot dari kaki, lutut serta pinggul harus 

adekuat untuk mempertahankan keseimbangan tubuh saat adanya gaya 

dariluar. Kekuatan otot tersebut berhubungan langsung dengan 

kemampuan otot untuk melawan gaya garvitasi serta beban eksternal 

lainnya yang secara terus menerus mempengaruhi posisi tubuh. 

4. Adaptive systems 

Kemampuan adaptasi akan memodifikasi input sensoris dan 

keluaran motorik (output) ketika terjadi perubahan tempat sesuai dengan 

karakteristik lingkungan. 

5. Lingkup gerak sendi (Joint range of motion) 
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Kemampuan sendi untuk membantu gerak tubuh dan mengarahkan 

gerakan terutama saat gerakan yang memerlukan keseimbangan yang 

tinggi. 

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keseimbangan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan menurut Suhartono, 

2005 adalah :  

1)      Pusat gravitasi (Center of Gravity-COG) 

Pusat gravitasi terdapat pada semua obyek, pada benda, pusat 

gravitasi terletak tepat di tengah benda tersebut. Pusat gravitasi adalah 

titik utama pada tubuh yang akan mendistribusikan massa tubuh secara 

merata. Bila tubuh selalu ditopang oleh titik ini, maka tubuh dalam 

keadaan seimbang. Pada manusia, pusat gravitasi berpindah sesuai 

dengan arah atau perubahan berat. Pusat grav itasi manusia ketika 

berdiri tegak adalah tepat di atas pinggang diantara depan dan belakang 

vertebra sakrum ke dua. 

Derajat stabilitas tubuh dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 

ketinggian dari titik pusat gravitasi dengan bidang tumpu, ukuran 

bidang tumpu, lokasi garis gravitasi dengan bidang tumpu, serta berat 

badan. 

2)      Garis gravitasi (Line of Gravity-LOG) 

Garis gravitasi merupakan garis imajiner yang berada vertikal 

melalui pusat gravitasi dengan pusat bumi. Hubungan antara garis 
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gravitasi, pusat gravitasi dengan bidang tumpu adalah menentukan 

derajat stabilitas tubuh. 

 3)      Bidang tumpu (Base of Support-BOS) 

Bidang tumpu 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.  

6. Time Up and Go Test 

Nugrahani (2014) mengatakan bahwa keseimbangan diukur dari 

kecepatan berjalan dengan menggunakan Time Up and Go Test (TUG). 

Menurut Siti Setiati (2009), kepala departemen geriatri FKUI, pada buku ajar 

Ilmu Penyakit Dalam (jilid I, edisi V, 2009) menyakatan pemeriksaan ini valid 

(bila dilakukan pada individu yang tidak menggunakan alat bantu berjalan) 

karena berkorelasi tinggi dengan uji keseimbangan Berg Balance Scale (uji 

aktivitas fungsional terhadap 14 tugas), indeks Bhartel (penilaian kemampuan 

untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari), dan kecepatan berjalan, 

juga mudah dilakukan karena hanya membutuhkan perlengkapan, waktu, dan 

tempat yang minimal, dapat dikuantifikasi, erkorelasi dengan kemampuan 

lansia untuk bergerak dengan aman dilingkungannya, serta dapat digunakan 

untuk mengukur perubahan mobilitas setelah dilakukan intervensi. Shumway-
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Cook, dkk melaporkan pemeriksaan TUG memiliki sensitivitas 87% dan 

spesivisitas 87% untuk mengidentifikasi orang dewasa dikomunitas yang 

beresiko untuk jatuh. Cara pengukuran dengan TUG dimulai saat lansia duduk 

dikursi bersandaran punggung dan tangan dengan tinggi duduk 46 cm, 

kemudian berjalan kedepan dengan jarak 3 m dan kembali lagi ke kursi 

dihitung dengan stopwatch dalam satuan detik. 

C. Tandem Stance  

1. Definisi 

Jalan Tandem (Tandem Stance) merupakan suatu tes dan juga latihan 

yang dilakukan dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dalam posisi tumit 

kaki menyentuh jari kaki yang lainnya sejauh 3-6 meter, latihan ini dapat 

meningkatkan keseimbangan postural bagian lateral, yang berperan dalam 

mengurangi resiko jatuh pada lansia. Merupakan salah satu dari jenis latihan 

keseimbangan (balance exercise) yang melibatkan proprioseptif terhadap 

kestabilan tubuh (Batson dkk, 2009 dalam Munawwarah, 2015). 

Jalan tandem (tandem stance) merupakan suatu latihan yang di lakukan 

dengan cara mempersempit luas bidang tumpu, dengan cara berjalan dalam 

satu garis lurus dalam posisi tumit kaki menyentuh jari kaki yang lainnya, 

latihan ini di harapkan berfungsi meningkatkan keseimbangan postural secara 

dinamis (Algazali, 2016). 

2. Tujuan 

Jalan tandem merupakan salah satu latihan yang bertujuan untuk 

melatih sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot 

dan gerak tubuh. (Algazali, 2016) 
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3. Fisiologi Tandem Stance 

 

Dengan latihan tandem stance ini lansia dapat di latih secara visual 

(melihat kedepan dan memperluas arah pandangan supaya tetap melakukan 

jalan tandem pada garisnya) dan jalan tandem dengan mempersempit bidang 

tumpu dapat melatih propioseptif pada lansia dengan melakukan pola jalan 

yang benar, mempertahankan posisi tubuh serta mengontrol keseimbangan 

kordinasi otot dan gerak tubuh, dimana peranan propioseptif memperoses 

informasi dari otot dan sendi tubuh manusia sehingga lansia paham dimana 

letak tubuh dan gerak tubuhnya, seperti ketika berjalan. Latihan proprioseptif 

akan menginformasikan presisi gerak dan reflek muscular yang berkontribusi 

pada pembentukan stabilitas dinamis sendi. Tujuan latihan propioseptif adalah 

untuk melatih kembali jaras afferent untuk mengembangkan sensasi gerakan 

sendi dan aktivasi motorik pada sistem saraf pusat. Latihan propioseptif sangat 

penting untuk dilakukan karena umpan balik proprioseptif akan meningkatkan 

dan mempertahankan stabilitas fungsional sendi (Batson, dkk, 2009 dalam 

Algazali, 2016) 

4. Teknik Pelaksanaan 

Latihan Tandem ini di lakukan dengan cara mempersempit luas bidang 

tumpu, dengan cara berjalan dalam satu garis lurus dalam posisi tumit kaki 

menyentuh jari kaki yang lainnya, dengan jarak tempuh sejauh 3-6 meter 

dalam satu set (Algazali, 2016). 

5. Indikasi dan Kontraindikasi 

Indikasi dari latihan tandem stance, yaitu: 

a. Meningkatkan propioseptif 
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b. Meningkatkan koordinasi otot dan gerak 

c. Mempertahankan stabilitas fungsional sendi 

Kontraindikasi dari latihan tandem stance,  yaitu: 

a. Stroke 

b. Atrofi di salah satu atau kedua tungkai 

c. Fraktur 

D. Swiss Ball 

1. Definisi 

Latihan Swiss ball merupakan suatu latihan yang meningkatkan kekuatan 

yang mana lebih efektif untuk melatih sistem muskuloskeletal. Latihan 

kekuatan dengan bola sebagai penyangga dipercaya pada permukaan yang 

labil akan membuat tulang belakang mempunyai tantangan yang besar untuk 

menstabilkan otot antar vertebra dan meningkatkan keseimbangan dinamis dan 

melatih stabilitas tulang belakang untuk mencegah stabilitas berulang. Latihan 

dengan menggunakan Swiss Ball ini meningkatkan proprioseptif lumbal yang 

berperan utama dalam menjaga postur tubuh tetap tegak dan keseimbangan 

yang memadai pada orang dewasa sehat, baik anak-anak maupun pada lansia 

(Gaur, dkk, 2012 dalam Syapitri, 2016). 

Menurut jurnal fisioterapi dan okupasi terapi oleh Gaur dkk, (2012), 

Swiss ball atau gym ball atau Exercise ball terkenal sejak beberapa dekade 

lalu, yang membuat bola jenis ini  menjadi salah satu benda yang digunakan 

dalam aktivitas rekreasi seperti dalam gymnasium (senam), latihan rumahan 

dan digunakan sebagai salah satu benda terapi dalam klinik-klinik, tempat 

fitnees, pelatihan atlit dan latihan-latihan alternative seperti yoga dan pillates. 
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2. Tujuan 

Latihan swiss ball merupakan metode latihan menggunakan bola 

karena dengan bola akan menciptakan kestabilan antar tulang belakang dan 

membuat otot punggung dan bahu menjadi lebih fleksibel. Latihan swiss ball 

merupakan suatu latihan yang meningkatkan kekuatan yang mana lebih efektif 

untuk melatih sistem muskuloskeletal. Latihan kekuatan dengan bola sebagai 

penyangga dipercaya pada permukaan yang labil akan membuat tulang 

belakang mempunyai tantangan yang besar untuk menstabilkan otot antar 

vertebra, meningkatkan keseimbangan dinamis dan melatih stabilitas tulang 

belakang untuk mencegah stabilitas berkurang (Sari, 2017). 

3. Fisiologis  

Menurut Gaur dkk, (2012), Latihan kekuatan dengan bola sebagai 

penyangga dipercaya pada permukaan yang labil akan membuat tulang 

belakang mempunyai tantangan yang besar untuk menstabilkan otot antar 

vertebra dan meningkatkan keseimbangan dinamis dan melatih stabilitas 

tulang belakang untuk mencegah stabilitas berulang. Latihan dengan 

menggunakan Swiss Ball ini meningkatkan proprioseptif lumbal yang 

berperan utama dalam menjaga postur tubuh tetap tegak dan keseimbangan 

yang memadai. 

 Suriani (2013) dalam Syapitri (2016), menyatakan Swiss ball exercise 

juga dapat meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas pada sendi dan 

meningkatkan ROM pada tulang belakang. Sehingga dengan latihan yang di 

berikan pada dengan riwayat skoliosis terjadi perbaikan dengan memperkecil 

derajat skoliosis yang menyebabkan otot punggung terileksasi sehingga rib 

hump kembali ke posisi semula dan diharapkan tidak terjadi peningkatan. 
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Dengan latihan ini dapat meningkatkan propioseptif dan juga terjadi 

penyesuaian pada vestibular sehingga merubah perasaan lurus, bertujuan 

untuk merubah kalibrasi titik nol pada vestibular. 

4. Teknik Pelaksanaan

Latihan-latihan dengan bola ini dilakukan berdasarkan gerakan-gerakan 

yang dibutuhkan, misalnya gerakan melempar dari posisi badan telentang 

dengan punggung berada di atas bola. 

Ukuran bola yang bagus digunakan dalam latihan adalah apabila dalam 

posisi duduk, paha naik sedikit ke atas horizontal (bola harus dipompa dengan 

benar, bola harus selalu keras tapi tidak kencang). Ukuran minimum diameter 

bola yang benar = tinggi badan dalam cm dikurangi 100. 

5. Indikasi dan Kontraindikasi

Indikasi dari latihan swiss ball, yaitu: 

a. Meningkatkan kekuatan otot

b. Meningkatkan fleksibilitas persendian

c. Meningkatkan koordinasi

d. Menstabilkan otot antar vertebrae

e. Melatih stabilitas tulang belakang

f. Meningkatkan propioseptif lumbal

Kontraindikasi dari latihan swiss ball, yaitu: 

a. Latihan dengan bola harus bebas nyeri

b. Atrofi di salah satu atau kedua tungkai

c. Fraktur
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