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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia 

1. Definisi Lansia 

Lansia adalah kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan 

akhir dari fase kehidupan setelah melalui beberapa tahapan seperti fase anak 

dan dewasa. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No.13 Tahun 

1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang 

telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. WHO pun mengartikan lansia sebagai 

seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas.  

Lansia atau menjadi tua bukanlah suatu penyakit, namun sebagai tahap 

lanjutan dari proses kehidupan ditandai dengan penurunan kmeampuan tubuh 

untuk beradaptasi dengan stres kehidupan. Pada saat menua akan terjadi 

penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara 

individual (Effendi et al, 2009 dalam Galuh 2017). Kelompok yang 

dikategorikan lansia akan mengalami suatu proses yang disebut Aging Process 

atau proses penuaan (Nugroho, 2008).  

2. Proses Penuaan 

Proses penuaan ialah siklus dari kehidupan ditandai dengan tahap-tahap 

menurunnya berbagai fungsi organ pada tubuh, yakni semakin rentannya tubuh 

terhadap berbagai serangan penyakit. Kondisi tersenut terjadi disebabkan oleh 

meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktural dan fungsi sel, 

jaringan, serta sistem organ. Perubahan-perubahan yang terjadi umumnya 
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mengarah pada kemunduran kesehatan fisik maupun psikis kemudian akan 

berpengaruh pada aktivitas sehari-hari atau activity of daily living (Setiawan, 

2009). 

Menjadi tua merupakan proses alamiah yang dilalui melalui tiga tahap 

kehidupannya mulai dari anak, dewasa dan tua (Nugroho, 2014). Tahap 

dewasa merupakan tahapan saat mencapai titik perkembangan yang maksimal. 

Setelah itu tubuh mulai menyusut dikarenakan perubahan dan penurunan 

berupa berkurangnya jumlah sel-sel di dalam tubuh akibatnya tubuh akan 

mengalami penurunan fungsi secara perlahan-lahan, inilah yang dikatakan 

sebagai proses penuaan (Maryam et al, 2008). 

Proses penuaan (Aging process) merupakan suatu proses biologis yang 

tidak dapat dihindari dan akan dialami seiring pertambahan usia. Akan terjadi 

proses menghilangnya secara perlahan (gradual) jaringan untuk memperbaiki 

diri atau mengganti diri serta dalam mempertahankan struktur dan fungsi 

secara normal, ketahanan terhadap cedera. Mubarak et al (2010) menjelaskan, 

proses penuaan sudah mulai berlangsung sejak seseorang mencapai dewasa, 

misalnya terjadinya kehilangan jaringan pada otot, susunan saraf dan jaringan 

lain sehingga tubuh “mati” sedikit demi sedikit. Sebenarnya tidak ada batasan 

yang jelas pada usia berapa kondisi kesehatan seseorang akan mulai menurun. 

Setiap orang memliki fungsi fisiologis alat tubuh yang berbeda, baik dalam hal 

pencapaian puncak fungsi tersebut maupun saat meurunnya. Umumnya fungsi 

fisiologis tubuh mencapai puncaknya pada 20-30 tahun. Setelah mencapai 

puncak, fungsi alat tubuh akan berada dalam kondisi tetap utuk beberapa saat, 

kemudian menurun secara perlahan seiring pertambahan usia. 
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Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara 

biologis, mental, bakhan berefek pada ekonomi. Semakin lanjut usia 

seseorang, kemampuan fisik akan menurun, sehingga mengakibatkan 

kemunduran pada peran-peran sosialnya (Tamher, 2009). 

3. Klasifikasi Lanjut Usia (Lansia) 

Menurut Maryam et al (2010) mngklasifikasikan lansia menjadi lima, 

yakni: 

a. Pra-lansia (pra-senilis) 

Seseorang dikatakan pra-lansia saat berusia antara usia 45-59 

tahun. 

b. Lansia 

Pada usia 60 tahun, maka seseorang tersebut sudah dapat dikatakan 

lansia. Lansia berkisar dari umur 60 tahun atau lebih. 

c. Lansia risiko tinggi 

Risiko tinggi yang dimaksudkan adalah terkait dengan masalah 

kesehatan yang akan dialami seseorang. Pada orang yang berusia 70 

tahun atau lebih atau bahkan 60 tahun atau lebih sudah dapat dikatakan 

lansia dengan risiko tinggi yakni lansia dengan masalah kesehatan 

yang dimiliki. 

d. Lansia potensial 

Lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan 

pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. 
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e. Lansia tidak potensial 

Lansia tidak potensial merupakan lansia yang masih 

mampu beraktivitas mandiri dalam kehidupan sehari-hari namun 

sudah tidak mampu dalam mencari nafkah atau tergantung pada 

orang lain. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 

4 berdasarkan pembagian usianya yakni dari usia 45-59 tahun dikatakan usia 

pertengahan (middle elderly), usia 60-74 tahun sebagai usia lansia (elderly), 

usia 75-90 tahun disebut usia tua (old), dan usia di atas 90 tahun disebut dengan 

usia sangat tua (very old). 

4. Teori Penuaan 

Teori penuaan menurut Tamher dan Noorkasiani (2009) dapat digolongkan 

menjadi dua kelompok teori yakni teori biologis dan teori psikososial.  

a. Teori Biologis 

1) Teori Jam Genentik 

Teori ini menyatakan secara genetik terprogram bahwa 

material di dalam inti sel dikatakan bagaikan memiliki jam genetis 

terkait dengan frekuensi mitosis Teori ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa spesies-spesies tertentu memiliki rentang 

kehidupan maksimal 110 tahun, sel-selnya diperkirakan hanya 

mampu membelah sekitar 50 kali, sesudah itu akan mengalami 

deteriorasi atau penurunan.  
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2) Teori Interaksi Sosial 

Sel-sel satu sama lain saling berinterasksi dan 

mempengaruhi. Keadaan tubuh akan baik-baik saja selama sel-sel 

masih berfungsi dalam suatu harmoni. Akan tetapi, jika tidak lagi 

berjalan harmoni maka lambat laun sel-sel akan mengalami 

degenerasi.  

3) Teori Mutagenesis Somatik  

Saat pemebelahan sel (mitosis) akan terjadi “mutasi 

spontan” yang terus menerus berlangsung dan akhirnya mengarah 

pada kematian sel.  

b. Teori Psikososial 

1) Disengagement Theory  

Kelompok teori ini dimulai dari University of Chicago, 

yaitu Disengagement Theory yang menyatakan bahwa individu dan 

masyarakat mengalami disengagement atau manarik diri dari 

lingkungan. Memasuki usia tua, individu mulai menarik diri dari 

masyarakat sehingga memungkinkan individu untuk menyimpan 

lebih banyak aktivitas-aktivitas yang berfokus pada dirinya dalam 

memenuhi kestabilan pada stadium ini.  

2) Teori Aktivitas 

Dasar teori ini adalah konsep diri seseorang bergantung 

pada aktivitasnya dalam berbagai peran. Apabila hal ini hilang, 

maka akan berakibat negatif terhadap kepuasan hidupnya. Mutu 

atau kualitas serta jenis interaksi lebih menentukan daripada jumlah 
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interaksi. Kerja yang menyibukkan tidaklah meningkatkan self 

esteem (harga diri) seseorang, tetapi interaksi yang bermakna 

dengan orang lainlah yang lebih meningkatkan self esteem. 

terhadap kepuasan hidupnya.  

3) Teori Subkultur 

Teori ini mengatakan bahwa lansia sebagai kelompok yang 

memiliki norma, harapan, rasa percaya dan adat kebiasaan 

tersendiri, sehingga dapat digolongkan menjadi suatu subkultural. 

Pada masa lansia terdapat peer-group yang dapat mempengaruhi 

kehidupan di masa lansia. Dengan subcultural yang dimiliki pada 

suatu kelompok lansia, maka lansia tersebut dapat bersosialisasi 

dengan baik dan dapat menyalurkan aspirasinya, ini didapatkan 

apabila kelompok tersebut terkoordinir dengan baik. Maka secara 

teoritis anta peer-group dapat meningkatkan proses penyesuaian 

diri pada masa lansia.  

4) Teori Penyesuain Individu dengan Lingkungan 

Terdapat hubungan antara kompetensi individu dengan 

lingkungannya. Dikatakan pula, bahwa semakin terganggu (cacat) 

seseorang, maka tekanan lingkungan yang dirasakan akan semakin 

besar.  Tingkat kompetensi yang dimiliki seseorang berbeda-beda, 

sehingga apabila level kompetensi seseorang rendah, maka dia 

akan bertahan pada tekanan lingkungan yang rendah pula dan 

sebaliknya. Sehingga kompetensi masing-masing yang dimiliki 
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akan berpengaruh pada penyesuaiannya terhadap lingkungan 

tempat tinggalnya 

5. Masalah Kesehatan pada Lansia 

Dengan adanya perubahan-perubahan yang muncul pada usia lanjut 

dikarenakan proses penuaan, maka akan rentan terjadi beberapa permasalahan 

yang sering muncul di usia tersebut. Wahyunita dan Fitrah (2010) 

menyebutkan bebreapa maslah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas yang Semakin Berkurang/Menurun 

Seiring pertamabahan usia, aktivitas pada lansia akan mengalami 

penurunan. Faktor internal ataupun eksternal akan berpengaruh terhadap 

hal ini. Aktivitas tubuh pada lansia tidak lagi dapat dilakukan dengan 

maksimal, biasanya hal tersebut dipengaruhi oleh gangguan pada tulang 

karena sendi dan otot tubuh, osteoporosis, penyakit kardiovaskuler, dan 

pembuluh darah. 

b. Ketidakseimbangan Tubuh 

Terjadi penurunan pada fungsi organ atau faktor internal maupun 

karena faktor eksternal atau lingkungan seperti kondisi tempat yang 

tidak mendukung menjadi penyebab dari seringnya jatuh pada lanjut 

usia. Misalnya seperti kondisi lingkungan rumah yang licin atau tidak 

rata, adanya tangga akan mempengaruhi. Kejadian jatuh disebabkan 

karena ketidakmampuan lansia unutk mempertahankan keseimbangan 

tubuhnya. Kejadian jatuh bisa menyebabkan lansia menjadi kurang 

percaya diri, sehingga lansia menjadi trauma ketika hendak melakukan 

hal-hal untuk beraktivitas karena merasa takut.  
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c. Incontinensia Urin dan Incontinensia Alvi 

Incontinensia urin merupakan masalah yang sering muncul pada 

usia lanjut. Inkontinensia urin adalah ketidakmampuan menahan air 

kencing atau biasa disebut dengan beser. Sering kali ditemukan lansia 

dalam mengatasi masalah ini dengan cara mengurangi asupan cairan ke 

dalam tubuh yaitu dengan minum dalam jumlah sedikit, padahal cara ini 

adalah cara yang salah. Cara tersebut dapat menimbulkan dehidrasi pada 

tubuh dan berkurangnya kemampuan berkemih. Selain incontenensia 

urin masalah yang lain adalah inkontinensia alvi. BAK (buang air kecil) 

yang disertai dengan BAB (Buang Air Besar) sering terjadi pada lansia. 

Keluarnya feses tanpa sadar atau tidak disadari dikarenakan 

ketidakmampuan mengendalikan fungsi ekskretorik pada lansia. 

d. Infeksi 

Pada usia lanjut akan mulai terjadi penurunan pada fungsi organ 

dan daya tahan tubuh akan menurun, kekurangan zat-zat gizi pada lansia 

bisa disebabkan karena ttidak nafsu makan atau faktor internal yakni 

tidak mampunya untuk menyerap segala nutrisi dengan baik lagi, 

ataupun karena faktor penyakit infeksi itu sendiri yang dapat 

menyebabkan mudahnya infeksi pada lansia. Faktor eksternal yang 

mempermudah hal itu ialah masalah lingkungan yang tidak sehat, faktor 

keluarga, atau akibat dari keganasan kuman itu sendiri.  

e. Gangguan pada Saraf dan Otot 

Berbagai gangguan dalam organ-organ tubuh seperti gangguan 

persarafan, gangguan otot yang kemudian menyebabkan gangguan pada 
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komunikasi verbal, berkurangna kolagen menyebabkan kulit terlihat 

kering dan elastisitasnya berkurang yang semua ini diakibatkan oleh 

proses penuaan.   

f. Sulit Buang Air Besar (Konstipasi)  

Konstipasi pada usia lanjut biasanya disebabkan oleh kurangnya 

motilitas dari usus, atau dapat pula disebabkan karena faktor dari 

makanan, dehidrasi, kurangnya aktivitas tubuh,  atau akibat pengaruh 

obat sehingga kotoran yang ada di dalam usus susah untuk dikeluarkan 

kemudian akan menimbulkan rasa sakit ketika buang air besar 

disebabkan oleh kotoran yang mengeras dan kering. 

g. Penurunan Imunitas 

Fungsi organ tubuh yang semakin menurun ditambah asupan gizi 

yang kurang menyebabkan imunitas (kekebalan tubuh) semakin 

menurun pada lansia. 

h. Penuaan Kulit 

Lapisan lemak di bawah kulit akan semakin longgar dan kulit akan 

semakin menipis yang menyebabkan kulit menjadi keriput dan kering. 

6. Kegiatan Lansia 

Mubarak et al (2009) membagi kegiatan lansia menjadi 2, yakni: 

a. Tetap aktif, artinya lansia dapat hidup sederhana, santai, dan tetap aktif 

berorganisasi maupun kegiatan sosial, dapat berkarya, mengembangkan 

hobi, berolahraga, serta melakukan aktivitas yang sesuai dengan 

kemampuannya. Diharapkan lansia dapat bergerak secara teratur dan 

continue untuk kekuatan otot dan kesehatan badan lansia. 
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b. Produktif, artinya lansia berusaha serta dapat menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat dari dirinya kepada orang lain. Sesuatu itu dapat 

berupa sebuah ide, nasihat, bimbingan dan hasil keterampilan atau 

barang yang dapat digunakan oleh orang lain.  

B. Activity of Daily Living (ADL) 

1. Definisi Activity of Daily Living (ADL) 

Kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan yang berfungsi secara 

independen disebut dengan aktivitas sehari-hari atau activity of daily living 

(ADL). Kebutuhan sehari-hari ialah suatu hal yang penting, berfungsi sebagai 

tolak ukur untuk menilai kebutuhan dalam perawatannya (Kingston et al, 

2012).  

Activity of daily living adalah suatu bentuk pengukuran mengenai 

kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya secara 

mandiri (Inayah, 2017). Adanya kemampuan untuk melakukan aktivitas demi 

kebutuhan hidupnya secara mandiri dapat  dikatakan sebagai individu yang 

sehat. Kemandirian yang disebutkan pada ADL didefinisikan sebagai 

kemampuan dalam melakukan aktivitas serta fungsi kehidupan sehari-hari 

yang dilakukan oleh manusia secara rutin dan universal (Ediwanti, 2013).  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Activity of Daily Living (ADL) 

Primadayanti (2011) menjelaskan beberapa faktor atau hal-hal yang dapat 

mempengaruhi kemampuan atau kemandirian dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari, yakni sebagai berikut: 
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a. Umur  

Saat perkembangan mulai dari bayi hingga dewasa, seseorang 

secara perlahan mengalami perubahan dari ketergantungan menjadi 

independen dalam melakukan activity of daily living (ADL). 

Kemunduran fisik akibat penuaan akan berpengaruh pada kemampuan 

dalam berkativitas secara mandiri (Inayah, 2017).  

b. Kesehatan fisiologis 

System nervous mengumpulkan lalu mengahantar dan kemudian 

mengolah informasi dari lingkungan. System musculoskeletal kemudian 

berkoordinasi dengan system nervous sehingga dapat merespon sensori 

yang masuk atau ditangkap oleh efektor dengan reaksi berupa suatu 

gerakan. Apabila terdapat gangguan misalnya karena suatu penyakit 

atau injuri maka akan mengganggu pemenuhan activity of daily living 

seseorang (Hardywinoto, 2007). Adanya permasalahan terkait 

kesehatan secara fisiologis akan mengganggu sistem pada tubuh 

sehingga berdampak bagi kemandirian atau kemampuan melakukan 

kegiatan pada lansia.  

c. Fungsi kognitif 

Fungsi kognitif berperan dalam proses menerima, 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan sensor stimulus untuk 

berfikir dan menyelesaikan masalah. Proses mental memberikan 

kontribusi pada fungsi kognitif yang dapat menggangu dalam berfikir 

logis dan menghambat kemandirian dalam melaksanakan activity of 

daily living (Primadayanti, 2011). Sehingga tingkat kognitif seseorang 
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dapat mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-

harinya.  

d. Fungsi Psikososial 

Gangguan konsep diri atau karena ketidakstabilan emosi seseorang 

dapat menggangu dalam hubungan interpersonal atau kepada 

lingkunganya. Gangguan interpersonal seperti masalah komunikasi, 

gangguan interaksi sosial atau disfungsi dalam peran di lingkungan akan 

dapat mempengaruhi activity of daily living (Primadayanti, 2011). Peran 

dalam lingkungan akan mempengaruhi mental seseorang, apabila 

kepercayaan diri menurun atau terdapat ketakutan dalam berperan di 

masyarakat akan mempengaruhi intrapersonal yang kemudian berefek 

pada interpersonalnya. Psikis seseorang akan dapat berpengaruh pada 

fisik atau tubuh.  

e. Tingkat Stress 

Stressor dapat timbul dari internal atau tubuh individu itu sendiri 

ataupun timbul karena faktor lingkungan. Stressor dapat berupa 

fisiologis seperti injuri atau faktor psikologi seperti rasa kehilangan 

yang sering dirasakan pada usia lanjut (Inayah, 2017). Tingkat stress 

akan dapat mempengaruhi respon seseorang dalam bentuk perilaku dan 

akan berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan (Primadayanti, 2011). 

f. Ritme Biologi 

Ritme biologi membantu makhluk hidup untuk dapat mengatur 

lingkungan fisik di sekitarnya dan membantu homeostatis internal. 

Irama sikardian ialah salah satu contoh ritme biologi yang berjalan pada 
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siklus 24 jam. Irama sikardian membantu dalam mengatur aktivitas 

tidur, hormon, dan temperatur tubuh. Contoh faktor yang ikut berperan 

dalam irama sikardian misalnya faktor lingkungan seperti hari terang 

dan gelap ataupun cuaca yang dapat mempengaruhi activity of daily 

living seseorang.   

g. Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan masyarakatan salah satunya adalah posyandu 

lansia. Jenis pelayanan kesehatan di posyandu salah satunya adalah 

pemeliharaan activity of daily living. Lansia yang datang secara aktif ke 

posyandu, kulaitas hidupnya akan lebih baik daripada lansia yang tidak 

aktif ke posyandu. Lansi yang datang ke posyandu cenderung lebih care 

terhadap kondisi kesehatannya (Pujiono, 2009).  

3. Indeks Barthel 

Indeks barthel adalah suatu alat yang cukup sederhana untuk menilai 

perawatan diri, dan mengukur harian seseorang berfungsi secara khusus unutk 

pemenuhan dalam aktivitas sehari-hari dan mobilitas. Indeks Barthel terdiri 

dari 10 item yaitu, makan, berpakaian, transfer (tidur ke duduk, bergerak dari 

kursi roda ke tempat tidur dan kembali), mobilisasi (berjalan), mandi, 

penggunaan toilet, membersihkan diri, mengontorl BAB dan BAK, serta 

kemampuan unutk naik turun tangga. 

Penilaian indeks barthel didasarkan pada tingkat bantuan orang lain dalam 

meningkatkan aktivitas sehari-hari. Apabila seseorang mampu melakukan 

aktivitas sehari-hari secara mandiri maka akan mendapat nilai sesuai dengan 

skor atau nilai yang telah ditentukan pada masing-masing item. Kemudian nilai 
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dari setiap item akan di jumlahkan untuk mendapatkan skor total dengan skor 

maksimal adalah 100 atau dikatakan mandiri (independent). Penilaian ini dapat 

digunakan untuk menentukan tingkat dasar dari fungsi seseorang dan dapat 

pula digunakan untuk memantau perbaikan dalam aktivitas sehari-hari dari 

waktu ke waktu. 

C. Keseimbangan Tubuh 

1. Definisi Keseimbangan 

Keseimbangan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan 

keseimbangan dan kestabilan postur pada aktivitas motorik (Luklukaningsih, 

2014). Tujuan dari keseimbangan adalah menjaga postur tubuh manusia agar 

mampu tegak atau stabil dan mempertahankan posisi tubuhnya. 

2. Komponen Pengontrol Keseimbangan 

a. Sistem Informasi Sensori 

Berikut adalah sistem informasi sensori sebagai pengontrol dari 

keseimbangan:  

1) Visual 

Visual bertugas untuk memberikan sinyal posisi dan gerakan 

kepala yang merupakan suatu respon pada objek dan lingkungan serta 

mengontrol jarak terhadap objek (Luklukaningsih, 2014). 

2) Vestibular 

Vestibular sebagai reseptor yang terletak di telinga dan berfungsi 

menjaga midline tubuh, posisi dan gerakan kepala, kontrol postur dan 

tonus (Luklukaningsih, 2014). Sistem ini memiliki peran penting 

dalam keseimbangan, kontrol kepala dan gerak bola mata. 
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3) Somatosensori 

Sistem somatosensori terdiri dari propioseptif dan persepsi 

kognitif. Informasi dari proprioseptif disalurkan ke otak melalui 

medula spinalis, kemudian ada yang masuk ke dalam cerebellum serta 

ada yang melalui korteks serebri melewati lemniskus medialis dan 

talamus. Impuls yang masuk akan mempengaruhi kesadaran pada 

posisi tubuh terhadap impuls yang masuk dari alat indera sehingga 

tubuh akan merubah posisi sesuai dengan impuls yang ditangkap 

(Luklukaningsih, 2014).  

b. Respon Otot-Otot yang Sinergis 

Terjadinya keseimbangan pada tubuh terjadi ketika respon dari otot 

yang bekerja bereaksi secara sinergis. Respon otot ini sebagai reaksi dari 

perubahan posisi tubuh, titik tumpu, gravitasi dan aligment tubuh. Adanya 

impuls yang datang membuat otot memberikan respon yang cepat dan tepat 

apabila otot bekerja secara sinergis. Kecepatan dan kekuatan otot anara 

otot yang satu dengan yang lain akan disesuaikan agar kontrol postur stabil 

dan baik sehingga dapat melakukan aktivitas fungsi gerak bagi tubuh 

(Luklukaningsih, 2014). 

1) Kekuatan Otot (Muscle Strength) 

Kemampuan otot menahan beban baik dari eksternal maupun  

beban internal merupakan kekuatan otot atau disebut dengan muscle 

strength.   

Sistem neuromuscular akan berpengaruh pada kekuatan otot. 

Saraf akan mengaktivasi otot, semakin banyak serabut pada otot yang 
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teraktivasi akan terjadi kontraksi dan semakin besar kekuatan otot 

yang dihasilkan. Kemampuan otot untuk melakukan reaksi yang tepat 

dan stabil adalah bentuk dari aktivitas otot untuk menjaga 

keseimbangan.  

2) Sistem Adaptasi 

Sutau gerakan yang terampil dan fungsional yang dihasilkan 

merupakan bentuk dari adaptasi. Karakteristik lingkungan akan 

mampu mempengaruhi adaptasi sehingga terjadi modifikasi dari 

masuknya sensoris dan keluaran motoric yang dihasilkan. 

3) Lingkup Gerak Sendi (Joint Range of Motion) 

Lingkup gerak sendi akan membantu pergerakan pada tubuh 

serta mempertahankannya dan sangat dibutuhkan dalam herakan yang 

membutuhkan keseimbangan yang tinggi. 

3. Keseimbangan Postural 

Masitoh, 2013 mengatakan keseimbangan postural (balance stability) 

adalah kemampuan tubuh dalam memelihara posisi terkait pusat dari masa 

tubuh terhadap batasan stabilitas yang ditentukan dengan base of support. Base 

of support dapat berubah sesuai dengan biomekanik individual serta karena 

efek lingkungan atau kondisi sekitarnya yang menuntut terjadinya perubahan 

posisi. Jenis keseimbangan postural terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Keseimbangan Statik 

Keseimbangan statik ialah keadaan seseorang saat dapat 

memelihara keseimbangan tubuh pada posisi tertentu (statis) dalam 

jangka waktu tertentu, misalnya seperti posisi berdiri (Masitoh, 2013). 
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Berdiri membutuhkan sebuah postur yang baik. Posisi atas sikap tubuh 

dimana tubuh dapat membentuk banyak bentuk dan tubuh pada posisi 

nyaman. Luklukaningsih, 2014 mengatakan pusat massa tubuh dalam 

keadaan stabil pada bidang tubuh pada posisi yang tidak berubah diatur 

oleh sistem saraf. Bidang tubuh akan tetap atau tidak berubah kecuali 

sistem saraf mengisyaratkan adanya perubahan posisi sehingga 

membentuk batas bidang tumpu lain, misalnya saat seseorang 

melangkang ataupun berlari. 

b. Keseimbangan Dinamik 

Keseimbangan dinamik adalah keseimbangan pada saat melakukan 

gerakan atau saat berdiri di landasan yang bergerak (dynamic 

standing).  

4. Gangguan Keseimbangan pada Lansia 

Suatu kondisi saat seseorang merasa tidak stabil disebut sebagai bentuk 

dari gangguan keseimbangan. Proses menua mengakibatkan perubahan pada 

komponem keseimbangan sehingga berperan untuk menyebabkan gangguan 

keseimbanga (Noohu et al.,2014). 

Penurunan kemampuan input proprioseptif, proses degeneratif pada sistem 

vestibular, reflek melambat, dan kekuatan otot yang melemah akan terjadi saat 

usia lanjut. Berbagai kondisi yang dialami ini mengakibatkan saat memulai 

melangkahkan kaki akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi ini 

terjadi akibat gangguan keseimbangan yang dialami sebagai imbas dari 

kondisi-kondisi di atas. Dengan adanya gangguan keseimbangan pada lansia, 
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maka akan meningkatkan risiko unutk terjadinya jatuh (Guyton dan Hall, 

2007). 

5. Faktor-Faktor Pengaruh Keseimbangan Tubuh  

a. Gaya Gravitasi  

Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi terhadap suatu benda, hal 

ini juga berlaku bagi tubuh manusia, tekanan gravitasi bekerja pada tubuh 

manusia dalam keadaan statis dan keadaan dinamis (Inayah, 2017). 

b. Pusat Gravitasi (Center of Gravity) 

Pusat gravitasi pada manusia berpindah-pindah sesuai dengan arah atau 

perubahan berat pada tubuh. Ketika berdiri pusat gravitasi ada pada 

pinggang diantara depan dan belakang vetebra sakrum kedua. Saat 

mempertahankan keseimbangan perlu adanya kemampuan tubuh untuk 

menjaga pusat gravitasi agar tetap stabil.  

 

Gambar 2.1 Center of Gravity 

(Sumber Duboise, 2014) 
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c. Garis Gravitasi (Line Of Gravity) 

Garis gravitasi ialah garis imajiner vertikal melalui pusat gravitasi dan 

pusat bumi. Derajat stabilitas tubuh ditentukan oleh hubungan yang dibuat 

oleh garis gravitasi, pusat gravitasi dengan bidang tumpu.  

 

Gambar 2.2 Garis Gravitasi 

(Sumber Duboise, 2014) 

 

d. Bidang Tumpu (Base Of Suport) 

Bidang tumpu merupakan bagian tubuh yang berhubungan dengan 

permukaan tubuh. Saat garis gravitasi tepat berada di bidang tumpu, tubuh 

dalam keadaan seimbang. Stabilitas tubuh dipengaruhi oleh bidang tumpu. 

Semakin besar bidang tumpu, maka semakin tinggi stabilitas. 
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Gambar 2.3 Base of Support 

(Sumber: Irfan, 2009) 

6. Hal-Hal yang Dapat Mempengaruhi Keseimbangan Tubuh Lansia 

a. Usia  

Ketidakseimbangan meningkat dengan bertambahnya usia, 

semakin bertambah usia sistem tersebut semakin menurun (Achmanegara, 

2012). Semua ini disebabkan oleh faktor degenerative yang menyebabkan 

penurunan fungsi pada tubuh. 

b. Jenis Kelamin  

Tideiksaar (2010) mengatakan lansia perempuan menunjukan 

angka ketidakseimbangan lebih besar daripada laki-laki, sehingga pada 

lansia perempuan cenderung akan terjadi risiko jatuh. Faktor yang dapat 

mempengaruhinya ialah kurangnya aktivitas fisik pad aperempuan 

dibandingkan dengan laki-laki sehingga kekuatan otot perempuan akan 

lebih rendah. Faktor hormonal juga akan mempengaruhi disebabkan pada 
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lansia perempuan estrogen akan menurun sehingga kekuatan tulang dan 

otot akan meurun pula.  

c. Aktivitas Sehari-hari 

Beraktivitas dapat mempertahankan fungsi muskuluskeletal 

sehingga keseimbangan tubuh pada lansia dapat dipertahankan. Maryam 

(2009) menyebutkan bahwa pada lansia yang memiliki aktivitas memiliki 

risiko gangguan keseimbangan lebih rendah dari pada lansia yang 

aktivitasnnya kurang. Aktivitas yang teratur dapat meningkatkan 

kebugaran, kekuatan dan koordinasi serta keseimbangan tubuh pada lansia 

(Harsuki, 2003). Aktivitas fisik berdampak positif terhadap keseimbangan 

tubuh, serta menurunkan risiko jatuh (Skelton, 2011). 

d. Obat-obatan dan Alkohol 

Obat-obatan tertentu mempengaruhi gangguan keseimbangan 

tubuh pada lansia misalnya menimbulkan efek mengantuk sehingga lansia 

menjadi kurang waspada. Beberapa diantaranya yang mempunyai dampak 

ialah obat sedatif (Setiati, 2006). Lansia dengan konsumsi obat yang 

banyak dapat mempengaruhi keseimbangan. Kandel dan Christine (2009) 

menyatakan alkohol dapat menurunkan kewaspadaan dan mempengaruhi 

keseimbangan tubuh lansia. 

e. Gangguan Psikologis  

Lansia yang sudah pernah jatuh akan mengalami trauma ditandai 

dengan kecemasan terutama saat berjalan, lansia akan membatasi aktivitas 

baik secara fugsional dan sosial sehingga mengakibatkan kelemahan otot, 

penampilan postur yang buruk dan lambat berjalan (Skeleton, 2011). 



33 
 

Kerusakan kognitif, penurunan persepsi visual, dan orientasi merupakan 

faktor yang menyebabkan gangguan keseimbangan (Achmanegara, 2012). 

7. Pemeriksaan Keseimbangan pada Lansia 

Ada beberapa pemeriksaan untuk mengevaluasi fungsi mobilitas sehingga 

dapat mendeteksi perubahan klinis yang menyebabakan seseorang mengalami 

ketidakseimbangan postural. Berikut adalah beberapa pemeriksaan yang dapat 

dilakukan untuk mengukur keseimbangan pada lansia, antara lain: 

a. Romberg Test 

Tes Romberg digunakan untuk memeriksa fungsi keseimbanagn 

statis dan ketidakmampuan untuk menjaga postur saat berdiri tegak dengan 

mata yang terbuka atau tertutup saat kedua kaki dirapatkan (Fauci et al., 

2012). Adapun Tes Romberg yang dipertajam (Sharpened Romberg 

Test/SRT) digunakan untuk memeriksa fungsi keseimbangan dan 

digunakan sebagai pengganti tes Romberg karena dianggap lebih sensitif. 

Tes ini dilakukan dengan mata terbuka dan tertutup dengan posisi kaki 

head to toe (Johnson et al., 2005). Subjek berdiri tegak dengan kedua kaki 

dirapatkan serta kedua tangan dilipat ke dada dan dilakukan pada 

permukaan lantai yang datar tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian 

responden diminta untuk menutup mata.  Sedangkan tes Romberg yang 

dipertajam mengalami modifikasi yakni dilakukan dengan responden 

berdiri dalam posisi tandem yaitu meletakkan tumit kaki yang tidak 

dominan di depan kaki  yang  lain  dengan  posisi  lengan  yang  sama  

dengan  tes Romberg kemudian subjek diminta untuk menutup matanya. 

Posisi ini dipertahankan selama 30  detik, pemeriksa  berada  di  sisi  
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subjek.  Apabila responden berhasil mempertahankan posisinya atau 

keseimbangannya maka tes ini negatif. Namun tes Romberg positif bila 

responden tidak mampu mempertahankan posisi seimbang saat mata 

tertutup yang ditandai dengan adanya peningkatan goyangan, gerakan 

tangan atau kaki yang mengalami perpindahan atau  subjek  membuka  

matanya (Johnson et al., 2005). 

b. Time Up and Go Test (TUG) 

Uji Time Up and Go Test (TUG) merupakan modifikasi dari uji get 

up and go (GUG). TUG digunakan untuk menilai kemampuan seseorang 

dalam mempertahakan keseimbangan dalam kondisi dinamis serta 

mengetahui tingkat risiko jatuh seseorang. TUG merupakan pemeriksaan 

yang kompleks yang juga melibatkan kemampuan kognitif (Herman et al., 

2011). 

TUG dianjurkan sebagai tes skrining yang hendaknya dilakukan 

rutin untuk pasien dengan riwayat jatuh. Pemeriksaan tes TUG dilakukan 

dengan cara menghitung waktu seseorang  mulai dari  berdiri  dari  kursi, 

berjalan 3 meter, berbalik, berjalan kembali ke kursi, dan duduk kembali. 

Saat dilakukan pemeriksaan, pasien diminta tetap memakai sepatu yang 

biasa digunakan, menggunakan perangkat alat bantu jika  ada,  dan  

berjalan  pada  kecepatan  yang  nyaman  dan  aman. Jumlah waktu yang 

didapat kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai normatif untuk usia dan 

jenis kelamin sesuai dengan skala yang ditentukan (Jacobs  &  Fox, 2008). 

Ketentuan untuk menentukan normal atau tidaknya nilai keseimbangan 
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dilihat dari usia dan jenis kelamin menurut Jacobs & Fox (2008) dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Nilai keseimbangan dengan TUG menurut Jacobs  &  

Fox, 2008 

Umur 
(tahun) 

Jenis Kelamin Nilai rata-rata 

( detik ) 

Nilai Normal 

( detik ) 

60-69 Laki-laki 8 4-12 

60-69 Perempuan 8 4-12 

70-79 Laki-laki 9 5-13 

70-79 Perempuan 9 5-15 

80-89 Laki-laki 10 8-12 

80-89 Perempuan 11 5-17 

 

c. Berg Balance Scale 

Berg Balance Scale atau BBS digunakan sebagai pengukuran yang 

berorientasi pada keseimbangan lansia.  BBS menilai keseimbangan dari 

dua dimensi, yaitu kemampuan untuk mempertahankan postur tegak serta 

penyesuaian yang tepat pada gerakan yang dikehendakinya (gerakan 

volunter). Uji ini merupakan uji aktivitas dan keseimbangan fungsional 

yang menilai penampilan dalam mengerjakan 14 tugas, diberikan angka 0 

(tidak mampu melakukan) sampai 4 (mampu mengerjakan dengan normal 

sesuai dengan waktu dan jarak yang ditentukan) dengan skor maksimum 

yaitu 56 (Setiati & Laksmi, 2009). Skor 0 sampai 20 byang berarti 

gangguan keseimbangan, 21-40 mewakili keseimbangan diterima, dan 41-

56 mewakili keseimbangan yang baik.  BBS mengukur aspek 

keseimbangan baik secara statis maupun dinamis (Blum dan Korner-

Bitensky, 2008).  
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BBS memiliki tingkat kepercayaan hingga 95% dalam mendeteksi 

perubahan signifikan secara klinis pada keseimbangan, walaupun pada 

beberapa orang yang mengalami perubahan keseimbangan tingkat sedang 

tidak dapat terdeteksi dengan pemeriksaan ini (Downs et al., 2013). Sealin 

itu BBS membutuhkan pengetahuan yang lebih sehingga keakuratannya 

terjamin atau dilakukan oleh professional. Selain itu BBS juga memilki 

kekurangan yakni memakan waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan 

prosedur pemeriksaan tersebut.  Pemeriksaan BBS cukup memakan waktu 

untuk penggunaan klinis sehari-hari. BBS  terdiri  dari  14  item  lima 

tingkat  dengan  kriteria  penilaian yang  bervariasi  dari  item  ke  item 

(Chou et al., 2006) 

d. Functional Reach Test 

Pemeriksaan ini menilai kontrol postural dinamis dengan 

mengukur jarak terjauh seseorang yang berdiri mampu menggapai atau 

mencondongkan badannya ke depan tanpa melangkah. Uji ini mudah 

dilakukan, namun hanya mengukur satu komponem keseimbangan 

dinamik atau tidak terlalu luas (Setiati & Laksmi, 2009). 

Prosedur  pemeriksaan  FRT  yaitu pasien diminta duduk  dengan 

kaki diberi jarak atau terpisah dalam posisi yang nyaman terletak di 

belakang  garis tegak  lurus  dan berdekatan  dengan  dinding.  Anjurkan  

pasien  untuk  mengangkat tangan  yang  paling  dekat  dengan  dinding  

setinggi  bahu. Berikutnya, responden diminta (dengan kaki rata di lantai) 

untuk bersandar ke depan sejauh mungkin tanpa kehilangan keseimbangan, 

jatuh ke depan, atau mengambil langkah. Posisi buku jari-jari tengah pada 
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titik terjauh dari jangkauan akan dinilai. Kemudian menentukan perbedaan 

atau selisih antara pengukuran. Tes ini sebaiknya dilakukan sebanyak tiga 

kali kemudian diambil rata-ratanya (Ponce, 2012). 


