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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia akan terus mengalami pertambahan usia di dalam rentang 

kehidupannya. Seiring pertambahan usia yang dialami oleh setiap makhluk 

hidup maka terjadilah suatu proses yang disebut dengan menua, hal ini bersifat 

irreversible atau tidak dapat kembali lagi. Menua merupakan proses alamiah 

yang dilalui sejak permulaan kehidupan dan akan terus berjalan mengikuti 

pertambahan usia dan dilalui melewati tahapan dari anak hingga menuju 

dewasa dan akhirnya dapat dikatakan tua (Nugroho, 2014).  

Peningkatan jumlah lansia di lingkup dunia terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pertambahan penduduk lansia 

merupakan yang paling mendominasi dibandingkan pada kelompok usia 

lainnya seperti anak ataupun dewasa. Pada tahun 2015 menurut data yang 

diperoleh World Population Prospects the 2015 Revision ada 12% dari jumlah 

penduduk global yang berusia 60 tahun atau lebih yakni sebanyak 901 juta 

jiwa. Pada masa ini telah dapat dikatan era penduduk menua (ageing 

population) karena telah mencapai angka di atas 7% dari jumlah penduduk 

seluruhnya.  

Ageing population juga terjadi di lingkup Asia termasuk Indonesia. 

Angka fertilitas, mortalitas dan angka harapan hidup yang terus meningkat 

sehingga menyebabkan kenaikan populasi pada penduduk lanjut usia. Di 

Indonesia sendiri telah memasuki era penduduk menua, yakni tercatat pada 

tahun 2014 ada 20, 24 juta jiwa penduduk Indonesia yang berusia lanjut setara 
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dengan 8,03% dari jumlah penduduk Indonesia. Di Jawa Timur pada tahun 

2013 jumlah penduduk yang berusia lanjut mencapai 9,36% dan diperkirakan 

terus akan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2015 di 

Jawa Tengah, terdapat 11,79% dari jumlah penduduknya berusia tua (Rulita, 

2017).  

Pada usia lanjut akan terjadi berbagai permasalahan yang disebabkan 

oleh faktor usia. Akibat dari proses degeneratif ini, lansia akan mengalami 

penurunan baik secara anatomik maupun fungsional. Kemunduran secara fisik 

maupun secara psikis akan dialami lansia. Salah satu permasalahan yang 

dialami adalah masalah keseimbangan tubuh. Lansia memiliki risiko jatuh 

tinggi dikarenakan gangguan keseimbangan postural yang dialami akibat dari 

proses penuaan (Avers, 2007 dalam Yuliana, 2014).  

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan 

keseimbangan tubuh secara statis maupun dinamis ketika ditempatkan 

diberbagai posisi. Permasalahan pada keseimbangan dapat terjadi akibat 

beberapa hal yang di dalamnya ada permasalahan pula. Kemampuan fungsi 

otak, proprioceptive, fisiologi otot, serta adanya gangguan pada sistem 

vestibular dan visual, apabila ini mengalami gangguan atau penurunan fungsi 

maka akan mempengaruhi keseimbangan tubuh. Semua ini dikarenakan oleh 

faktor usia sebagai penyebab utamanya (Irfan, 2012). 

Health and Nutrition Examination Survey di Amerika telah melakukan 

tes keseimbangan dengan hasil yakni usia 70-79 tahun mengalami 

ketidakseimbangan sebesar 69% serta pada responden berusia 80 tahun atau 

lebih 85% mengalami ketidakseimbangan. Dalam survei ini juga didapatkan 

bahwa satu pertiga dari jumlah responden yang berusia 65-75 tahun memiliki 



3 
 

 
 

gangguan keseimbangan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seperti 

kemampuan dalam beraktivitas (Novianti, et al. 2018). Berdasarkan survei di 

Inggris dari 10.255 orang menunjukkan sebesar 50% lansia dengan usia 75 

tahun keatas mengalami gangguan keseimbangan (Yuliniarsi, 2014). Penelitian 

lain yang dilakukan di Unit Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bangkalan, Jawa 

Timur didapatkan sekitar 63% lansia ditempat tersebut mengalami gangguan 

keseimbangan tubuh yang diakibatkan oleh kelemahan otot pada ekstremitas 

bawah. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa gangguan 

keseimbangan tubuh banyak terjadi pada lansia. 

Menjaga keseimbangan akan melibatkan berbagai gerakan tubuh yang 

didukung oleh sistem musculoskeletal yang baik serta bidang tumpu. Tujuan 

tubuh mempertahankan keseimbangan, yaitu untuk menyangga tubuh melawan 

gravitasi dan mempertahankan pusat massa tubuh agar tetap sejajar dan 

seimbang dengan bidang tumpu, serta menstabilkan bagian tubuh ketika 

anggota tubuh lain mengalami pergerakan sehingga tubuh berada dalam posisi 

yang diharapakan dan tidak mengalami jatuh (Irfan, 2012). Kemampuan 

menyeimbangkan massa tubuh dengan bidang tumpu akan membuat manusia 

mampu dalam beraktivitas secara efektif dan efisien (Yuliana, 2014). Maka 

penting bagi lansia untuk menjaga serta meningkatkan keseimbangan tubuh 

untuk dapat beraktivitas secara baik. 

Perubahan secara fisiologis yang disebabkan faktor degenerative akan 

memberikan dampak dalam menjalankan fungsi tubuh sehingga terjadi 

penurunan kemampuan beraktivitas pada usia lanjut. Pada usia tersebut akan 

secara otomatis mengalami berbagai keterbatasan dalam menjalankan aktivitas 

sehari-harinya. Dengan beraktivitasnya seseorang, maka akan dapat 
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mempengaruhi kekuatan pada otot, fleksibilitas otot, keseimbangan serta 

ketahanan tubuh seseorang termasuk bagi lanjut usia (Tamher, 2009). Individu 

dapat dikatakan sehat apabila terdapatnya kemampuan dalam melakukan 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan aktivitas 

seseorang dipengaruhi oleh adekuatnya sistem-sistem pada tubuh yakni pada 

persyarafan, otot dan tulang, sendi serta faktor pendukung lainnya seperti 

kardiovaskuler, pernafasan maupun baiknya sistem metabolisme dalam tubuh 

(Tarwoto dan Wartonah, 2015). 

Activity of daily living (ADL) adalah kegiatan atau pekerjaan rutin 

sehari-hari atau disebut aktivitas pokok bagi perawatan diri (Wulandari, 2014). 

Aktivitas sehari-hari dapat diukur dengan pengukuran activity of daily living 

(ADL) untuk menentukan tingkat kemandirian lansia itu sendiri. Lanjut usia 

yang aktif dalam melakukan aktivitas fisik akan banyak bergerak sehingga 

memicu terjadinya kontraksi otot sehingga sintesis protein kontraktil lebih 

cepat, kemudian akan meningkatkan filamen aktin dan myosin di dalam 

myofibril yang menyebabkan massa otot bertambah. Peningkatan komponen 

metabolisme otot yaitu ATP juga menjadi bertambah sehingga terjadi 

peningkatan kekuatan otot. Kekuatan otot yang baik akan dapat membantu 

mempertahankan keseimbangan tubuh (Manangkot et al, 2008). Banyak faktor 

yang mempengaruhi activity of Daily Living (ADL), misalnya kekuatan otot, 

range of motion (ROM) sendi, tonus otot, proprioceptive, persepsi visual, 

kognitif, koordinasi dan keseimbangan (Sugiarto, 2005).  

Keseimbangan tubuh pada lansia menjadi hal yang penting karena 

gangguan ini melibatkan berbagai aspek yang kemungkinan mengalami 

gangguan pula. Serta melihat akibat dari gangguan keseimbangan, maka pada 
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usia lanjut agar dapat mandiri dalam kehidupannya perlu untuk menjaga 

keseimbangan tubuhnya. Keseimbangan erat kaitannya dengan risiko jatuh 

yang terjadi pada usia lanjut. Gangguan keseimbangan dan berjalan menempati 

posisi kedua faktor penyebab dari jatuh (Aristo, 2007). Di Indonesia survei 

pada tahun 2013 yang dilakukan oleh riset kesehatan dasar (RISKESDAS) 

menyatakan cedera akibat jatuh pada usia 65-74 tahun sekitar 67,1% dan pada 

usia 75 tahun ke atas sekitar 78,2%. Sedangkan menurut Melzer, et al (2004) 

30% dari orang yang berusia diatas 65 tahun dan 50% orang di atas 80 tahun 

pernah  mengalami jatuh setidaknya satu kali dalam setahun.  

Tamher (2009) mengatakan bahwa lansia yang memiliki risiko jatuh 

adalah lansia yang memiliki aktivitas sehari-hari dengan rentang tingkat 

ketergantungan atau dapat dikatakan lansia yang kurang memiliki aktivitas 

fisik. Jatuh akan memiliki dampak seperti fraktur kolum femoris dan berakibat 

pada gangguan mobilitas pada lansia. Disamping itu akibat dari jatuh juga akan 

berdampak pada psikis lanisa itu sendiri, lansia tersebut akan mengalami 

ketakutan untuk jatuh dan berefek pada kemandirian dalam melakukan 

aktivitasnya (Arianda, 2014). Oleh karena itu keseimbangan tubuh menjadi hal 

penting dalam kesehatan dan kualitas hidup bagi para lansia. 

Pada peneltian Agustin, Nunick dan Novira di tahun 2017 didapatkan 

hasil bahwa ada hubungan antara usia dengan risiko jatuh dan ada hubungan 

antara aktivitas sehari-hari dengan risiko jatuh. Aktivitas sehari-hari dapat 

dijadikan parameter untuk melihat status fungsional seseorang yaitu seberapa 

mampu seseorang dalam menajalankan aktivitas secara mandiri, khusunya bagi 

usia lanjut dapat dilihat dari kemampuannya atau kemandiriannya dalam 

melakukan aktivtas sehari-hari karena akibat faktor usia maka sering kali akan 
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mengalami ketidakmampuan atau membutuhkan pertolongan orang lain dalam 

aktivtas sehari-hari. Kemandirian dalam aktivitas sehar-hari memiliki manfaat 

yaitu dalam meningkatkan kekuatan otot, kelenturan, keseimbangan, serta self 

efficacy atau keberdayagunaan mandiri (Ergie et al, 2014).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di 

Posyandu Lansia Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang terdapat lansia 

sebanyak 169 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang dan 

perempuan sebanyak 113 orang. Dengan rentang usia sekitar 60 hingga 88 

tahun. Diperkirakan Activity of Daily Living (ADL) yang diukur dengan 

pengukuran Indeks Barthel yang telah dilakukan oleh petugas kesehatan di 

sana, didapatkan hasil yang bervariasi. Lansia yang terdaftar di Posyandu 

Lansia Pandanwangi rata-rata memiliki aktivitas atau bahkan ada yang masih 

bekerja atau dikatan produktif. Di dukung dengan jadwal posyandu yang 

teratur dapat memantau dan menjaga kesehatan lansia, sehingga didapat lansia 

di sana memiliki ADL yang bervariasi antara mandiri hingga ketergantungan 

sedang saja. 

Permasalahan keseimbangan pada lansia menjadi permasalahan yang 

perlu diperhatikan demi peningkatan mutu kehidupan bagi lansia serta melihat 

risiko yang ditimbulkan akibatnya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, 

dinyatakan bahwa belum pernah dilakukan tes keseimbangan bagi para lansia 

di Posyandu Lansia Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Sehingga dari 

uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik dan menganggap perlunya 

dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan Activity of Daily Living 

(ADL) dengan keseimbangan tubuh pada lansia di Posyandu Lansia 

Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. 



7 
 

 
 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan Activity of Daily Living (ADL) dengan 

keseimbangan tubuh pada lansia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisa hubungan Activity of Daily Living (ADL) dengan 

keseimbangan tubuh lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi, Blimbing, 

Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi Activity of Daily Living (ADL) lansia di Posyandu 

Lansia Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. 

b. Mengidentifikasi keseimbangan tubuh pada lansia di Posyandu Lansia 

Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. 

c. Menganalisa hubungan Activity of Daily Living (ADL) dengan 

keseimbangan tubuh pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi, 

Blimbing, Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Sebagai tambahan referensi dan pengembangan ilmu secara teoritik 

mengenai keseimbangan tubuh maupun terkait dengan Activity of Daily 

Living (ADL) pada lansia. Diharapkan informasi pada penelitian ini dapat 

memberikan wawasan dan pandangan kedepan bagi masyarakat maupun 

tenaga medis di Indonesia khususnya fisioterapi demi pengembangan ilmu 

pengetahuan.  
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2. Aspek Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian memberikan ilmu pengetahuan serta 

pandangan kedepan untuk dapat dipergunakan bagi diri sendiri dan 

kepada masyarakat dalam menyikapi permasalahan terkait 

keseimbangan tubuh pada lansia dalam menjaga dan mencegah 

permasalahan terkait keseimbangan tubuh pada lansia. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi sumber refrensi untuk meneliti 

ataupun merencanakan penanganan yang akan diberikan bagi 

permasalahan keseimbangan tubuh pada lansia demi perkembangan 

ilmu pengetahuan di Indonesia. 

c. Bagi fisioterapis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan ilmiah serta mampu memberikan solusi terkait 

pertimbangan penvegahan ataupun penanganan selanjutnya yang dapat 

diberikan. 

d. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi ilmiah dan sebagai 

sumber edukasi agar dapat lebih memperhatikan ataupun mencegah 

permasalahan terkait keseimbangan tubuh pada lansia demi pemenuhan 

kualitas hidup yang lebih baik. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 

Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian yang 

Akan Dilakukan 

1 Yulinda 

Permata 

Sari, 2015 

Hubungan 

Tingkat 

Kemandiria

n Aktivitas 

Sehari-hari 

dengan 

Variabel 

bebas : 

tingkat 

kemandiria

n aktivitas 

sehari-hari 

Metode 

penelitian: 

deskriptif 

korelasi 

dengan  

pendekatan  

Kuesioner 

(Barthel 

Indeks) dan 

pemeriksaa

n fisik 

menggunak

Terdapat 

hubungan 

(p=0,00)0 dan 

tingkat korelasi: 

0,465. 

Pada penelitian ini 

instrumen 

penelitian yang 

digunakan adalah 

IB dan dengan 

spygmanometer. 
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Risiko 

Jatuh pada 

Lansia di 

PSTW Unit 

Budhi 

Luhur 

Kasongan 

Bantul 

Yogyakarta 

dan 

variabel 

terikat: 

risiko jatuh  

Cross 

Sectional, 

dan hasil 

uji 

hubungan 

dengan 

Chi-Square 

 

an 

spygmanom

eter.  

Terdapat 

instrumen lain 

pada penelitian 

yang akan 

dilakukan yakni 

untuk pengukuran 

tingkat 

keseimbangan 

dengan TUG. 

Rentang usia pada 

penelitian ini 

mengambil 

seluruh usia pada 

kelompok lansia, 

sedangkan 

peneltian 

selanjutnya 

rentang usia 60 

hingga 89 tahun. 

2 Agustin 

Junior 

Nanda 

Deniro et 

al, 2017 

Hubungan 

antara Usia 

dan 

Aktivitas 

Sehari-hari 

dengan 

Risiko 

Jatuh 

Pasien 

Instalasi 

Rawat Jalan 

Geriatri 

Variabel 

bebas: usia 

dan 

aktivitas 

sehari-hari. 

Variabel 

terikat: 

risiko jatuh. 

Penelitian 

observasion

al analitik, 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Uji korelasi 

Rank 

Spearman 

 

Wawancara 

dan skor 

Indeks 

Barthel, 

dan 

observasi 

langsung 

dengan uji 

Timed Up 

and Go. 

(p=0,013) pada 

hubungan usia 

dengan risiko 

jatuh, dan 

(p<0,001) pada 

aktivitas sehari-

hari dengan 

risiko jatuh. 

Maka keduanya 

ada hubungan. 

Penelitian ini 

menguji ADL 

dengan IB secara 

keseluruhan dari 

Independent/man

diri hingga 

dependent 

total/ketergantung

an total, 

sedangkan pada 

peneltian yang aka 

dilakukan hanya 

meneliti pada 

lansia dengan 

kemampuan 

mandiri hingga 

ketergantungan 

sedang saja. 

Teknik sampling 

pada penelitian ini 

adalah incidental 

sampling, pada 

penelitian 

selanjutnya adalah 

purposive 

sampling. 

3 Ryan 

Arianda, 

2014  

Hubungan 

antara 

Keseimban

gan Tubuh 

dengan 

Riwayat 

Jatuh pada 

Lanjut Usia 

Variabel 

bebas: 

Keseimban

gan 

Variabel 

terikat: 

Jenis 

penelitian 

ini adalah  

deskriptif 

korelatif 

dengan 

pendekatan  

Kuesioner 

riwayat 

jatuh dan 

Time Up 

and Go 

Test. 

p 0,001 atau  ada 

hubungan yang 

signifikan. 

Penelitian ini 

menghubungkan 

keseimbangan 

dengan resiko 

jatuh, sedangkan 

penelitian 

selanjutnya akan 

menghubungkan 
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Riwayat 

Jatuh.  

Cross 

Sectional. 

keseimbangan 

dengan ADL. 

Alat yang 

dgunakan pada 

penelitian ini 

adalah TUG 

untuk kedua 

variabel 

sedangkan pada 

penelitian 

selanjutnya 

menggunakan IB 

dan TUG. 

4 I Gusti Ayu 

Sri 

Wahyuni 

Novianti, 

dkk, 2018 

 

Latihan 

Jalan 

Tandem 

lebih 

meningkatk

an 

Keseimban

gan Lansia 

daripada 

Latihan 

Balance 

Strategy. 

Variabel 

bebas: Jalan 

Tandem 

dan Latihan 

Balance 

Strategy. 

Jenis 

penelitian 

ini ialah 

Eksperimen

tal dengan 

rancangan 

penelitian 

Pre and 

Post Test  

Two  Group  

Design. 

Berg 

Balance 

Scale. 

Hasil  penelitian: 

Latihan jalan 

tendem lebih 

efektif.  Sebelum 

latihan: 

40,67±4,09 dan 

setelah latihan: 

52,50±2,84.  

Penelitian ini 

membandingkan 

dua perlakuan 

untuk 

meningkatkan 

keseimbangan 

pada Lansia 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak memberikan 

perlakuan. 

Instrument pada 

keseimbangan 

berbeda pada 

penelitian ini 

menggunakan 

Berg Balance 

Scale, penelitian 

selanjutnya 

menggunakan 

TUG. Rentang 

usia pada 

penelitian ini 

adalah 66-74 

tahun pada 

penelitian 

selanjutnya adalah 

usia 60-89 tahun. 

5. Juhendri 

Dwi Adi 

Gunawan, 

2016 

Hubungan 

antara 

Aktivitas 

fisik 

dengan 

Risiko 

Jatuh pada 

Lanjut Usia 

di Desa 

Pucangan 

Variabel 

bebas: 

aktivitas  

fisik dan 

variabel 

terikat: 

risiko jatuh. 

Penelitian 

ini 

tergolong  

kuantitatif  

dengan  

pendekatan  

secara  

cross  

sectional. 

Kuesioner 

mandiri 

untuk 

aktivitas 

fisik dan 

risiko jatuh 

yang telah 

dimodifikas

i oleh 

peneliti. 

(p-value=0,010) 

: terdapat 

hubungan yang 

signifikan. 

Instrument 

penelitian yang 

digunakan 

berbeda dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan. 

Penelitian ini 

menggunkan 

kuesioner mandiri  

yang telah 

dimodifikasi oleh 

peneliti. Teknik 
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Kecamatan 

Kartasura 

sampling pada 

penelitian ini 

dengan 

proporsional 

random sampling 

dengan usia 65-75 

tahun. 

 


