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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehat adalah keadaan pada seluruh 

badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Menurut UU Kesehatan No 23 

tahun 1992, sehat adalah dimana keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan 

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Menurut World Health Organization (WHO), sehat adalah 

keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial bukan hanya sekedar tidak 

adanya penyakit maupun cacat. Salah satu dampak keberhasilan 

pembangunan kesehatan adalah terjadinya angka kelahiran, angka kesakitan 

dan angka kematian serta peningkatan angka harapan hidup penduduk 

Indonesia. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, 

menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) terus meningkat dari 

tahun ke tahun (Depkes, 2013).  

Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai masa usia 

60 tahun keatas dengan kemampuan fisik dan kognitifnya yang semakin 

menurun. World Health Organization (WHO) menggolongkan lansia menjadi 

4 yaitu usia pertengahan (middle age) adalah 45 – 59 tahun, lanjut usia 

(elderly) adalah 60 – 74 tahun, lanjut usia tua (old) adalah 75 – 90 tahun dan 

usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Nugroho, 2008). 

  Populasi lansia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan secara 

global di seluruh dunia. Pada tahun 2012 besar presentase penduduk lansia di 

Indonesia mencapai angka 7% dan akan terus meningkat menjadi 11,34% 

pada tahun 2020. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), pada 
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tahun 2050 Indonesia diprediksikan akan masuk dalam 10 besar negara 

dengan jumlah lansia mencapai 10 juta jiwa (WHO, 2013). Peningkatan 

jumlah lansia juga akan diiringi dengan peningkatan masalah kesehatan yang 

sering dikeluhkan oleh lansia (Nugroho, 2008).  

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia salah satunya 

dapat menimbulkan masalah meningkatnya risiko jatuh yang dapat 

menyebabkan cidera bagi lansia (Stockslager, 2008). Jatuh pada lansia adalah 

suatu masalah utama yang sering dialami lansia (Azizah, 2011). Survey yang 

dilakukan di Indonesia oleh riset kesehatan dasar (RISKESDAS) menyatakan 

bahwa jumlah kejadian jatuh pada lansia yang berusia 60 tahun atau lebih 

sekitar 70,2%, hasil survey membuktikan bahwa lansia di Indonesia memiliki 

risiko tinggi mengalami jatuh (Riyadina, 2009). 

Jatuh merupakan salah satu masalah yang dialami lanjut usia baik di 

Indonesia maupun di dunia. Di Amerika Serikat, sekitar tiga perempat 

kematian diakibatkan oleh jatuh, pada 13 persen populasi lanjut usia 65 tahun 

keatas. Sekitar 40 persen dari kelompok usia 65 tahun keatas yang tinggal 

dirumah mengalami setidaknya jatuh sekali dalam setahun, dan sekitar 1 dari 

40 orang dirawat di rumah sakit dikarenakan jatuh (Rubenstein, 2006). 

Sedangkan di Indonesia survei yang dilakukan oleh riset kesehatan dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi cidera akibat jatuh 

pada usia 65-74 tahun sekitar 67,1 persen dan pada usia 75 tahun keatas 

sekitar 78,2 persen.  

Peningkatan jatuh dan penyertaan berbanding lurus dengan 

pertambahan usia (JAGS, 2010). Gejala jatuh sering terjadi pada lansia hal ini 

dibuktikan oleh penelitian Exton pada tahun 1977 menyatakan insiden jatuh 
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terjadi pada 963 orang dengan usia diatas 65 tahun, wanita memiliki risiko 

jatuh meningkat 30% pada grup usia 65-69 tahun sedangkan 85 meningkat 

menjadi 50%. Sedangkan pria risiko jatuh meningkat 13% pada usia 65-69 

tahun dan kembali meningkat hingga 30% pada usia 80 tahun keatas. Lansia 

yang mempunyai riwayat jatuh berisiko lebih besar mengalami jatuh kembali 

dan sekitar 30 % dari kasus jatuh menyebabkan terjadinya injuri yang 

memerlukan perhatian medis dan 10 % kasus jatuh menyebabkan terjadinya 

patah tulang (Kuptniratsaikul et al, 2011). 

Pada lansia risiko jatuh sering sekali terjadi, dikarenakan pada lansia 

terjadi penurunan gangguan keseimbangan, karena adanya fisiologis yang 

berubah pada lansia akibat degenerasi dan diantaranya merupakan komponen 

keseimbangan utama tubuh, seperti visual, ambang rangsang vestibular, 

kekuatan otot, lingkup gerak sendi, sensomotorik. Komponen tersebut 

berperan penting dalam menjaga kontrol postural pada tubuh. Kontrol 

postural berfungsi menjaga keseimbangan tubuh agar tidak jatuh saat berdiri, 

berjalan maupun beraktivitas (D’Silva et al, 2015). 

 Dalam tindakan pencegahan risiko jatuh pada lansia pelayanan 

fisioterapi dapat menjadi sebuah pilihan latihan pencegahan. Menurut 

KEPMENKES 80 tahun 2013 Bab I, pasal 1 ayat 2 dicantumkan bahwa : 

“Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi yang meliputi 
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aspek peningkatan (promotive), pencegahan (preventive), pengobatan 

(curative), pemulihan (rehabilitative), dan pemeliharaan (maintenance)”.  

Maka salah satu bentuk pelayanan Fisioterapi adalah dengan 

memberikan latihan atau program latihan untuk meningkatkan keseimbangan 

pada lansia. Ada beberapa program latihan untuk meningkatkan 

keseimbangan salah satunya adalah Otago Home Excercise Programme. 

Otago Home Exercise Programme adalah program latihan yang 

mengkombinasikan latihan penguatan (strengthing), latihan keseimbangan 

(balance) dan program jalan. Program latihan ini didesain khusus untuk 

mengurangi kejadian jatuh, dengan cara meningkatkan kekuatan anggota 

gerak bawah, meningkatkan keseimbangan serta memberikan latihan jalan 

(Campbell et al, 1997). Latihan dalam Otago Home Exercise Programme 

menyesuaikan dengan gerakan fungsional sehari – hari sehingga juga dapat 

mengoptimalkan kemampuan lansia dalam melakukan gerakan fungsionalnya 

(Campbell et al, 1997). 

Berdasarkan studi pendahuluan gangguan risiko jatuh pada lansia di 

Panti Griya Kasih Siloam malang di Jl. Bend. Sigura-Gura Barat Raya No.17, 

Karang Besuki, Sukun, Kota Malang pada tanggal 22 Mei 2018 terdapat 

beberapa lansia harus berjalan menggunakan alat bantu seperti tongkat. 

Penurunan keseimbangan jalan yang  menyebabkan beberapa lansia di Panti 

Jompo Griya Kasih Siloam, harus berjalan dengan pelan-pelan, karena resiko 

jatuh. Salah satu lansia penghuni pondok ketika diwawancarai mengenai 

alasannya berjalan pelan-pelan karena sebelumnya pernah jatuh saat akan 

pergi ke kamar mandi. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, fisiologi pada tubuh manusia yang 

semakin tua akan menyebabkan terjadinya penurunan keseimbangan  

postural, penurunan kekuatan pada sendi dan penurunan kekuatan otot pada 

lansia khususnya pada keadaan yang sering jatuh maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pemberian Otago Home 

Excercise Programme untuk mengurangi risiko jatuh pada lansia di Panti 

Griya Kasih Siloam Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Otago Home Exercise Programme terhadap 

risiko jatuh pada lansia di Panti Griya Kasih Siloam Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui bagaimana pengaruh Otago Home Exercise Programme 

terhadap risiko jatuh pada lansia di Panti Griya Kasih Siloam Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengindetifikasi pengaruh sebelum diberikan Otago Home Exercise 

Programme terhadap risiko jatuh pada lansia di Panti Griya Kasih 

Siloam Malang. 

b. Mengindetifikasi pengaruh sesudah diberikan Otago Home Exercise 

Programme terhadap risiko jatuh pada lansia di Panti Griya Kasih 

Siloam Malang. 

c. Menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah diberikan Otago Home 

Exercise Programme terhadap risiko jatuh pada lansia di Panti Griya 

Kasih Siloam Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Manfaat penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh Otago Home Exercise 

Programme terhadap risiko jatuh pada lansia di Panti Griya Kasih Siloam 

Malang. 

2. Bagi pendidikan 

Menambah pemahaman di dunia pendidikan tentang pemahaman 

dan penjelasan Otago Home Programme Excerciseserta salah satu latihan 

yang dilakukan fisioterapi dalam menangani risiko jatuh pada lansia. 

3. Bagi pembaca 

Memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil nilai resiko 

jatuhdan latihan yang dilakukan fisioterapi serta metodenya. 

4. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, 

sehingga dapat lebih mengenal dan mengetahui Otago Home Programme 

Excercise dalam pendekatan fisioterapi. 

5. Bagi fisioterapi 

Dapat mengetahui secara mendalam mengenai risiko jatuh pada lansia 

dengan pemberian latihan Otago Home Programme Excercise. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian penelitian 

No Nama 

dan 

Tahun 

Judul  dan 

Tempat 

Variabel Hasil Analisa 

DatadanPerbedaan 

1.  Dr.Deepti 

Wadhwa,D

r. 

 

 

Deepali 

Hande 

Effectiveness 

of  Otago 

Exercise 

Program on 

Reducing the 

Fall Risk in 

Elderly: Single 

Variabel 

independen: 

Otago 

Excercise 

Programme 

Variabel 

dependen: 

Score BBS (perbandingan 

hasil tiap minggu dilakukan 

selam 40 minggu). Dengan 

jumlah responden seluruh 

partisipant yang ingin 

dijadikan responden. Usia 

responden 69 tahun ke atas.  
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(2016) Case Report  

(India) 

 

Reducing the 

Fall Risk 

 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada Variabel 

Independen : Otago Home 

Programme Excercise 

Variabel Dependen: 

Penurunan risiko jatuh pada 

lansia. 

 

 

Dilakukan selama 

seminggu 3 kali selama 4 

minggu. Jumlah populasi 

30 responden. Usia 

responden dari 60 tahun ke 

atas. 

2. Elizabeth 

Binns, 

Denise 

Taylor 

(2014) 

The effect of 

the Otago 

Exercise 

Programme on 

strength and 

balance in 

community 

dwelling older 

women 

(New Zealand)  

 

Variabel 

independen: 

Otago 

Excercise 

Programme 

Variabel 

dependen: 

strength and 

balance 

Analisis data dari 

normalitas adalah 

menggunakan tes 

Kolmogorov-Smirnov, dan 

sebagai datanya t-tes 

sampel independen 

terdistribusi normal 

digunakan untuk menguji 

perubahan rata-rata dalam 

pengukuran dari awal 

sampai 6 bulan untuk dua 

kelompok dan hasil p = 

0,018 

 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada Variabel 

Independen : Otago Home 

Programme Excercise 

VariabelDependen: 

Penurunan risiko jatuh 

Dilakukan selama 

seminggu 3 kali selama 4 

minggu. 

Analisa data menggunakan 

uji normalitas 

menggunakan Shapiro-

Wilk,dilanjutkan uji 

Wilcoxon. 

3. Youngju 

Park, MS, 

OT, 

Moonyoun

g Chang, 

PhD, OT 

(2016) 

Effects of the 

Otago exercise 

program on 

fall efficacy, 

activities of 

daily living 

and quality of 

life in elderly 

stroke patients 

Variabel 

independen: 

Otago 

Excercise 

Programme 

Variabel 

dependen: 

Fall efficacy, 

activities of 

Skor FES , MBI 

,EQ . Result p<0.05 

Dengan populasi sebanyak 

responden ditempat 

penelitian tesebut. 

 

 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada Variabel 
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(Korea) daily living 

and quality 

of life in 

elderly 

stroke 

patients 

Independen : Otago Home 

Programme Excercise 

Variabel Dependen: 

Penurunan risiko jatuh 

Pengukuran risiko jatuh 

menggunakan BBS. Jumlah 

30 responden. 

Dilakukan selama 

seminggu 3 kali selama 4 

minggu 

4. Sumaiyah 

Mat, PhD, 

Chin Teck 

Ng, MD, 

Pey June 

Tan, BSc, 

Norlisah 

Ramli, 

FRCR, 

Farhana 

Fadzli, 

MRad, 

Faizatul 

Izza 

Rozalli, 

MRad, 

Mazlina 

Mazlan, 

MRehabMe

d, Keith D. 

Hill, PhD, 

Maw Pin 

Tan, MD 

(2018) 

Effect of 

Modified 

Otago 

Exercises on 

Postural 

Balance, Fear 

of Falling, and 

Fall Risk in 

Older Fallers 

With Knee 

Osteoarthritis 

and Impaired 

Gait and 

Balance: A 

Secondary 

Analysis 

(Malaysia) 

Variabel 

independen: 

Otago 

Excercise 

Programme 

Variabel 

dependen: 

Postural 

Balance, 

Fear of 

Falling, and 

Fall Risk in 

Older 

Fallers With 

Knee 

Osteoarthriti

s and 

Impaired 

Gait and 

Balance 

Normalitas distribusi data 

diuji menggunakan Uji 

normalitas Kolmogorov-

Smirnov. Perbedaan dasar 

diuji menggunakan uji t 

independen dan Mann-

Whitney U tes untuk 

terdistribusi normal dan 

didistribusikan secara non-

normal data, masing-

masing. Hasil p <0,05 

 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada Variabel 

Independen : Otago Home 

Programme Excercise 

Variabel Dependen: 

Penurunan risiko jatuh 

Normalitas distribusi data 

diuji menggunakan Uji 

normalitas Shapiro-Wilk 

test dilanjutkan dengan uji 

Wilcoxon. 

Dilakukan selama 

seminggu 3 kali selama 4 

minggu 

5. Kocic 

M, Stojano

vic 

Z, Nikolic 

D,  

Lazovic 

M, Grbic 

R, Dimitrij

evic 

L, Milenko

vic M. 

(2017) 

The 

effectiveness of 

group Otago 

exercise 

program on 

physical 

function in 

nursing home 

residents older 

than 65 years: 

A randomized 

controlled trial 

(Serbia) 

 

Variabel 

independen: 

Otago 

Excercise 

Programme 

Variabel 

dependen: 

physical 

function in 

nursing 

home 

residents 

older than 65 

years 

Berg Balance Scale (BBS), 

Timed Up and Go (TUG) 

dan Chair Rising Test 

(CRT), dan kemandirian 

fungsional dengan motor 

Pengukuran Kemandirian.  

Efek peserta waktu di EG 

untuk BBS, TUG dan CRT 

(p <0,001) dan untuk mFIM 

(p = 0,010) ditemukan. 

 

Perbedaan dengan 

penelitian ini pada Variabel 

Independen : Otago Home 

Programme Excercise 

Variabel Dependen: 

Penurunan risiko jatuh 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kocic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stojanovic%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stojanovic%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stojanovic%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nikolic%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nikolic%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazovic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazovic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grbic%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grbic%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitrijevic%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitrijevic%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitrijevic%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milenkovic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milenkovic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29241091
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Dilakukan selama 

seminggu 3 kali selama 4 

minggu 

     

 

 

 


