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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut usia 

1. Definisi 

 Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur  

kehidupan manusia. 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 (Maryamet al, 

2018). Berdasarkan defenisi secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia 

(lansia) jika usia 65 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun 

merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan 

penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan 

(Maryam et al,  2018).  

 Menurut Departemen Kesehatan RI (2006)  pengelompokkan lansia 

menjadi : 

a. Virilitas (Prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang 

menampakkan jiwa yag matang (usia 55-59 tahun). 

b.  Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok lansia yang mulai memasuki 

masa usia lanjut dini ( usia 60-64 tahun). 

c.  Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif di  

usia >65 tahun. 

2. Perubahan Fisiologis pada Lansia 

 Penuaan pada lansia, memungkinkan terjadinya penurunan anatomis 

dan fungsional yang sangat besar. Andrea dan Tobin (peneliti) menyatakan 

bahwa fungsi organ akan mengalami penurunansebanyak 1% setiap 
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tahunnya setelah usia 30 tahun. Pada lansia sering dijumpai permasalahan 

yang berkaitan dengan kemampuan gerak dan fungsi tubuh  (Martono, 

2004). Beberapa perubahan fisiologis pada lansia adalah: 

a. Pendengaran  

  Penurunan pendengaran merupakan kondisi secara dramatis 

dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kehalangan 

pendengaran pada lansia disebut dengan presbikusis. Presbikusis 

merupakan perubahan yang terjadi pada pendengaran akibat suatu 

proses penuaan yaitu telinga bagian dalam terdapat penurunan fungsi 

sensorineural, ini terjadi karena telinga bagian dalam dan komponen 

saraf tidak berfungsi dengan baik sehingga terjadi perubahan 

konduksi. Implikasi dari hal ini adalah kehilangan pendengaran secara 

bertahap. Ketidakmampuan untuk mendeteksi suara dengan frekuensi 

tinggi (Chaccione, 2005).  

  Telinga bagian tengah terjadi pengecilan daya tangkap 

membran timfani, pengapuran dari tulang pendengaran, lemah dan 

kakunya otot serta ligamen. Implikasi dari hal ini adalah gangguan 

konduksi pada suara (Miller, 2009).Pada telinga bagian luar terjadi 

perpanjangan dan penebalan rambut, kulit menjadi lebih tipis dan 

kering serta terjadi peningkatan keratin. Implikasi dari hal ini adalah 

potensial terbentuk serumen sehingga berdampak pada gangguan 

konduksi suara (Miller, 2009).  

  Penuruan kemampuan telinga seperti diatas juga dapat 

berdampak  terhadap komponen vestibular yang terletak di telinga 

bagian dalam. Komponen vestibular ini berperan sangat penting 
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terhadap keseimbangan tubuh. Saat posisi kepala berubah maka 

komponen vestibular akan merespon perubahan tesebut dan 

mempertahakan posisi tubuh agar tetap tegak (Miller, 2009). 

b. Penglihatan  

  Semakin bertambahnya usia, lemak akan berakumulasi 

disekitar kornea dan membentuk lingkaran berwarna putih atau 

kekuningan di antara iris dan sclera. Ini disebut arkus sinilis, yang 

biasanya ditemukan pada lansia. Perubahan penglihatan dan fungsi 

mata yang dianggap normal dalam proses penuaan termasuk 

penurunan kemampuan dalam melakukan akomodasi, konstriksi pupil 

akibat penuaan dan perubahan warna serta kekeruhan lensa mata, 

yaitu katarak (Suhartin, 2010).  

  Dampak pada penurunan kemampuan sistem visual dari indera 

penglihatan yang berfungsi sebagai pemberi informasi ke susunan 

saraf pusat tentang posisi dan letak tubuh terhadap lingkungan di 

sekitar dan antar bagian tubuh sehingga tubuh dapat mempertahankan 

posisinya agar tetap tegak dan tidak jatuh(Suhartin, 2010). 

c. Perabaan  

 Somatosensoris adalah reseptor pada kulit, subkutan telapak 

kaki dan juga propioceptor pada otot, tendon dan sendi yang  

memberikan informasi tentang kekuatan otot, ketegangan otot, 

kontraksi otot dan juga nyeri, suhu, tekanan dan posisi sendi

 (Chaitow, 2005).Pada lansia dengan semakin menurunnya 

kemampuan akibat faktor degenerasi maka informasi yang digunakan 

dalam menjaga posisi tubuh yang didapat dari tungkai, panggul, 
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punggung dan leher juga akan menurun sehingga berdampak pada 

keseimbangan yang akan terganggu akibat dari penurunan implus 

somatosensoris ke susunan saraf pusat(Chaitow, 2005). 

3. Perubahan  pada Sistem Muskuloskeletal 

 Perubahan yang jelas pada sistem otot lansia adalah berkurangnya 

masa otot. Penurunan masa otot ini lebih disebabkan oleh 

atrofi(Lumbantobing, 2005). Otot mengalami atrofi sebagai akibat dari 

berkurangnya aktivitas, gangguan metabolik atau denervasi saraf 

(Martono, 2004). Perubahan ini akan menyebabkan laju metabolik basal 

dan laju konsumsi oksigen maksimal menjadi berkurang (Taslim, 2001). 

Otot menjadi lebih mudah capek dan kecepatan kontraksi akan semakin 

melambat. Selain dijumpai penurunan masa otot, dijumpai juga 

berkurangnya rasio otot dengan jaringan lemak. Akibatnya otot akan 

berkurang kemampuannya sehingga dapat mempengaruhi postur (Taslim, 

2001).  

 Perubahan yang timbul pada sistem otot lebih disebabkan 

karenadisuse. Lansia yang aktif sepanjang umurnya, cenderung lebih dapat 

mempertahankan masa otot, kekuatan otot dan koordinasi dibanding 

mereka yang hidupnya santai (Rubenstein, 2006). Tetapi harus diingat 

bahwa dengan olahraga yang sangat rutin pun tidak dapat mencegah secara 

sempurna proses penurunan masa otot (Lumbatobing, 2005). 

4. Fisiologi Sistem Vestibular 

 Sistem vestibular berperan penting dalam keseimbangan, gerakan 

kepala, dan gerak bola mata. Sistem vestibular meliputi organ- organ 

telinga bagian dalam yaitu, telinga kanalis semisirkularis dan organ otolit 
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(utrikulus dan sakulus). Kanalis semisirkularis merasakan putaran kepala 

dan organ otolit merasakan percepatan linier pada kepala. Utrikulus 

berfungsi mengisyaratkan posisi kepala relatif terhadap gravitasi. Sakulus 

bereaksi pada percepatan linier. Sakulus 19 memberikan reaksi terhadap 

percepatan vertikal tingkat tinggi yang menimbulkan respon motorik yang 

dibutuhkan untuk merespon gerakan secara optimal sewaktu terjatuh 

(Jafek, 2005).  

 Gerakan atau perubahan kepala dan tubuh akan menimbulkan 

perpindahan cairan endolimfa di labirin dan selanjutnya silia sel rambut 

akan menekuk. Tekukan padasilia menyebabkan permeabilitas membran 

sel berubah, sehingga ion kalsium akan masuk ke dalam sel yang 

menyebabkan terjadinya proses depolarisasi dan akan merangsang 

penglepasan neurotransmitter eksitatoryang akan diteruskan melalui saraf 

kranialis VIII ke nukleus vestibular yang terletak di batang otak (brain 

stem) (Silverthrone, 2010).  

 Beberapa stimulus tidak menuju langsung ke nukleus vestibular tetapi 

ke serebelum, formatio retikularis, thalamus dan korteks serebri. Sewaktu 

berkas silia terdorong ke arah berlawanan, maka akan terjadi 

hiperpolarisasi. Nukleus vestibular menerima masukan (input) dari 

reseptor labyrinth, formasi (gabungan retikular), dan serebelum. Hasil dari 

nukleus vestibular di salurkan menuju ke motor neuron melalui medula 

spinalis, terutama ke motor neuron yang menginervasi otot-otot proksimal, 

otot pada leher dan otot-otot punggung (Watson et al, 2008). 

 Gangguan  fungsi vestibular dapat menyebabkan vertigo atau 

gangguan keseimbangan. Keseimbangan dan orientasi tubuh seseorang 
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terhadap lingkungan disekitarnya tergantung pada input sensorik dari 

reseptor vestibular di labirin, organ visual dan proprioseptif. Gabungan 

informasi ketiga reseptor sensorik tersebut akan diolah di susunan saraf 

pusat, sehingga menggambarkan keadaan posisi tubuh pada saat itu 

(Silverthrone, 2010).  

 Sistem vestibular bereaksi sangat cepat sehingga membantu 

mempertahankan keseimbangan tubuh dengan mengontrol otot-otot 

postural (otot punggung) (Watson et al , 2008). 

5. Fisiologi Sistem Visual 

 Mata adalah organ visual mempunyai tugas penting bagi kehidupan 

manusia yaitu memberikan informasi kepada otak tentang posisi tubuh 

terhadap lingkungan berdasarkan sudut dan jarak dengan objek sekitarnya. 

Dengan input visual, maka tubuh manusia akan beradaptasi terhadap 

perubahan yang terjadi dilingkungan sehingga sistem visual langsung 

memberikan informasi ke otak, kemudian otak memerikan informasi agar 

sistem musculoskeletal dapat bekerja secara sinergis untuk 

mempertahankan keseimbangan tubuh (Kolb, 2011). 

6. Fisiologi Sistem Somatosensori 

 Sistem somatosensori terdiri dari reseptor sensori dan motorik 

(aferen) neuron di pinggiran (kulit, otot dan organ-organ),pada neuron 

yang lebih dalam dari sistem saraf pusat. Sistem somatosensori adalah 

sistem sensorik yang beragam yang terdiri dari reseptor dan pusat 

pengolahan untuk menghasilkan modalitas sensorik seperti sentuhan, 

temperatur, proprioception (posisi tubuh), dan nociception (nyeri). 

Reseptor sensorik menutupi kulit dan epitel, otot rangka, tulang dan sendi, 

organ, dan sistem kardiovaskular. Informasi proprioseptif disalurkan ke 
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otak melalui kolumna dorsalis medula spinalis. Sebagian besar 21 

masukan (input) proprioseptif menuju serebelum, tetapi ada beberapa yang 

menuju ke korteks serebri melalui lemniskus medialis dan thalamus 

(Horak, 2006).  

 Sistem Somatosensori mempunyai beberapa neuron yang panjang dan 

saling berhubungan satu sama lain, yang mana sistem somatosensori 

memiliki tiga neuron yang panjang yaitu : primer, sekunder dan tersier 

(Hanes, 2006).  

 Kesadaran akan posisi berbagai bagian tubuh dalam ruang sebagian 

bergantung pada impuls yang datang dari alat indera dalam dan sekitar 

sendi. Alat indera tersebut adalah ujung-ujung saraf yang beradaptasi 

lambat di sinovial dan ligament. Impuls dari alat indera ini dari reseptor 

raba di kulit dan jaringan lain, serta otot di proses di korteks menjadi 

kesadaran akan posisi tubuh dalam ruang (Sezler, 2006). 

B. Risiko Jatuh Pada Lansia 

1. Definisi 

 Jatuh adalah kejadian yang dilaporkan penderita atau saksi mata, yang 

melihat kejadian mengakibatkan seseorang mendadak terbaring atau 

terduduk di lantai atau tempat yang lebh rendah atautanpa kehilangan 

kesadaran atau luka (Maryam,2010). Jatuh sangat berhubungan dengan 

pola jalan. Pola jalan dipengaruhi oleh komponen-komponen jaringan 

syaraf yang baik antara lain sistem ganglia kortikal-basal, struktur 

muskuloskletal yang baik dan  sistem sensorik. Komponen-komponen ini 

sangat mempengaruhi mencegah risiko jatuh dan mempertahankan gaya 

berjalan.Seiring bertambahkan usia, banyak perubahan yang terjadi pada 
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gaya berjalan akibat penuaan, seperti penurunan kecepatan berjalan, 

panjang langkah dan penurunan kekuatan anggota gerak bawah. Perubahan 

sangat terlihat, ketika lansia berjalan ditempat yang tidak rata (Ama, 

2011). 

2. Faktor Resiko 

a. Usia 

  Usia dapat mempengaruhi risiko jatuh dari seseorang, dimana 

usia atau umur erat kaitannya dengan proses pertumbuhan dan proses 

penuaan. Pada lansia  yang telah mengalami proses penuaan, maka 

akan terjadi proses penurunan fisiologis pada  tubuhnya, dan proses 

penuaan tersebut berlangsung secara terus menerus(Shobha, 2005). 

b. Faktor diri lansia 

  Faktor-faktor yang menyebabkan jatuh sangat kompleks dan 

tergantung kondisi lansia. Di antaranya ada disability, penyakit yang 

sedang diderita seperti vertigo dan dizzines sebesar 13 %, hipotensi 

ortostatik sebesar 3 %, syncope sebesar 0,3 %); perubahan-perubahan 

akibat proses penuaan salah satunya penurunan pendengaran, visus 

sebesar 2 %, penurunan status mental (bingung) sebesar 5 %, 

penurunan fungsi indera yang lain, lambatnya pergerakan, hidup 

sendiri (faktor gaya hidup), gangguan muskuloskeletal seperti 

kelemahan otot ekstremitas bawah, gangguan keseimbangan dan gaya 

berjalan sebesar 17 % serta serangan tiba-tiba sebesar 9 % (Shobha, 

2005). 
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c. Keseimbangan 

  Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh untuk 

mengontrol pusat gravitasi (center of gravity) atau pusat massa tubuh 

(center of mass) terhadap bidang tumpu (base of support). Pusat 

gravitasi (center of gravity) adalah suatu titik dimana massa dari suatu 

obyek terkonsentrasi berdasarkan tarikan gravitasinya. Pada manusia 

normal, pusat gravitasi tubuh terletak di perut bagian bawah dan 

sedikit di depan sendi lutut. Agar tubuh dapat tetap menjaga 

keseimbangan, pusat gravitasi tersebut berpindah untuk memberikan 

kompensasi agar tidak terjadi gangguan yang dapat menyebabkan 

orang kehilangan keseimbangannya (Barnedh et al, 2006). 

 Gangguan muskuloskeletal menyebabkan gangguan gaya 

berjalan dan keseimbangan. Hal ini berhubungan dengan proses 

menua yang fisiologis. Perubahan tersebut mengakibatkan 

kelambanan gerak, langkah yang pendek, penurunan irama, dan 

pelebaran bantuan basal. Kaki tidak dapat menapak dengan kuat dan 

cenderung mudah goyah. Keterlambatan mengantisipasi bila 

terpeleset, tersandung, dan kejadian tiba-tiba dikarenakan terjadi 

karena perpanjangan waktu reaksi sehingga memudahkan jatuh 

(Reuben, 1996; Kane, 1994; Tinetti, 1992; Campbell & Brocklehurst, 

1987 dalam Darmojo, 2004). 

d. Kekuatan Otot 

  Kekuatan otot dapat dijabarkan sebagai kemampuan otot 

menahan beban baik berupa beban internal (internal force) maupun 

beban eksternal (external force). Kekuatan otot sangat berhubungan 
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dengan sistem neuromuskuler yaitu seberapa besar kemampuan sistem 

saraf mengaktivasi otot untuk melakukan kontraksi, sehingga semakin 

banyak serabut otot yang teraktivasi, maka akan semakin besar pula 

kekuatan yang dihasilkan otot tersebut (Irfan, 2012).  

  Kekuatan otot dari kaki, lutut serta pinggul harus kuat agar 

bisa menggerakan anggota gerak bawah untuk melakukan gerakan 

fungsionalnya (Nugroho, 2011). Penurunan fungsi dan kekuatan otot 

akan mengakibatkan penurunan kemampuan mempertahankan 

keseimbangan tubuh, hambatan dalam gerak duduk ke berdiri, 

peningkatan risiko jatuh,  perubahan postur (Bonder et al, 1994). 

e. Gangguan pendengaran  

  Kehilangan pendengaran pada lanjut usia terjadi karena 

perubahan dari telinga bagian dalam (Digivana, 2000). Telinga bagian 

dalam terdiri dari koklea dan bagian keseimbangan. Sistem vestibular 

bersama dengan mata dan propioseptor membantu dalam 

keseimbangan tubuh. Gangguan pada sisitem vestibular dapat 

mengarah pada pusing yang dapat mengganggu keseimbangan (Mauk, 

2010). 

f. Gangguan penglihatan  

  Penuaan menyebabkan gangguan penglihatan dihubungkan 

dengan kemampuan mengontrol pergerakan mata dan presepsi 

terhadap warna berkurang pada lansia (Fietosa et al, 2006). 

3. Pencegahan Jatuh Pada Lansia 

 Diberikan latihan fleksibilitas gerakan, latihan keseimbangan fisik dan 

koordinasi keseimbangan. Latihan keseimbangan berguna untuk 
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meningkatkan fleksibilitas, menguatkan otot-otot tungkai dan 

meningkatkan respon keseimbangan bila tidak dikombinasi dengan 

intervensi lain hanya menurunkan risiko jatuh sebesar 11 %. Sedangkan 

strategi manajemen yang meliputi kombinasi latihan keseimbangan yang 

terstruktur, modifikasi lingkungan, penghentian atau pengurangan obat-

obatan psikotropik serta perbaikan visus dapat menurunkan risiko jatuh 

sampai 25-39 % (Robbins, 1989 dalam Barnedh, 2006).  

 Latihan fisik adalah salah satu bentuk intervensi tunggal yang dapat 

dilakukan pada lansia karena kekuatan kedua ekstremitas bawah dan 

keseimbangan dapat terlihat peningkatannya secara nyata dengan program 

latihan yang sederhana dan terukur (Emeric, 2002).  

 Penelitian lain oleh Barnett et al, 2003 dalam Anonim, 2007 

menyatakan bahwa program latihan fisik yang terdiri dari pemanasan 

diikuti dengan keseimbangan, koordinasi, dan latihan kekuatan otot serta 

pendinginan yang dilakukan 1 jam per minggu selama satu tahun dapat 

menurunkan angka kejadian jatuh sebesar 40 %.  

 Menurut Skelton (2001) “Aktivitas fisik mempunyai efek positif 

terhadap keseimbangan tubuh atau faktor risiko jatuh, yaitu meningkatkan 

keseimbangan, kemampuan fungsional, mobilitas, kekuatan dan tenaga, 

koordinasi dan gaya berjalan serta menurunkan depresi dan ketakutan 

terhadap jatuh”.  

4. Pengukuran Risiko Jatuh Berg Balance Scale 

1. Definisi  

  Berg balance scale dikembangkan untuk mengukur 

keseimbangan dan kemampuan para lansia dengan gangguan fungsi 



21 
 

 

keseimbangan secara objektif melalui penilaian kinerja dari aktivitas 

fungsional (seperti duduk, berdiri, berpindah tempat) untuk 

keseimbangan yang lebih aman selama melakukan serangkaian 

kegiatan keseharian. Berg balance scaleterdiri dari 14 perintah dengan 

setiap item terdiri dari lima point yang dinilai menggunakan skala 

ordinal dari 0 – 4, dengan 0 mengindikasikan level fungsi yang lebih 

rendah dan 4 level fungsi yang lebih tinggi. Skor total 56 pointdengan 

skor resiko 0 – 20 (risiko terjatuh tinggi, rekomendasi penggunaan 

kursi roda), 21 – 40 (risiko terjatuh sedang, butuh alat bantu jalan), 41 

– 56 (risiko terjatuh rendah, dapat mandiri) (Djohan et al, 2016).  

2. Tujuan  

a. Mengukur keseimbangan pada lansia dengan gangguan fungsi 

keseimbangan 

b. Menentukan risiko jatuh pada lansia (rendah, sedang, atau tinggi) 

c. Menilai kemampuan klien dalam memelihara posisi 

3. Indikasi berg balance scale 

   Indikasi tes keseimbangan ini untuk lansia dengan gangguan 

fungsi keseimbangan dan mengklasifikasikan risiko jatuh. 

4. Alat dan bahan yang digunakan 

  Penggaris atau meteran, dua buah kursi (dengan dan tanpa 

penyangga), form pengkajian berg balance scale, stopwatch, 

footstool. 
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Tabel 2.1 Item Score Berg Balance Scale 

           Sumber :Djohan et al, 2016 

 

NO ITEM SCORE BERG BALANCE SCALE 

1 DUDUK KE BERDIRI  

Instruksi : “Silahkan berdiri. Cobalah untuk tidak menggunakan tangan 

anda untuk menumpu.” 

4  (    )  Mampu tanpa menggunakan tangan dan berdiri stabil 

3  (    )  Mampu berdiri stabil tetapi menggunakan support tangan 

2  (     )  Mampu berdiri dengan stabil support tangan setelah beberapa kali 

mencoba 

1  (    )  Membutuhkan bantuan minimal untuk berdiri stabil 

0  (    )  Membutuhkan bantuan sedang sampai maksimal untuk berdiri 

2 BERDIRI TIDAK DISANGGAH 

Instruksi : “Silahkan berdiri selama 2 menit tanpa menumpu.” 

4  (    )  Mampu berdiri dengan aman selama 2 menit 

3  (     )  Mampu berdiri dengan aman selama 2 menit dengan pengawasan 

2  (    )  Mampu berdiri selama 30 menit tanpa menumpu 

1  (    )  Butuh beberapa kali mencoba berdiri 30 detik tanpa menumpu 

0  (    )  Tidak mampu berdiri 30 detik tanpa bantuan 

**Jika subyek mampu berdiri selama 2 menit tidak disanggah, maka skor 

penuh untuk item 3 dilanjutkan ke item 4. 

3 DUDUK TIDAK DISANGGAH TETAPI KAKI TERSANGGAH PADA 

LANTAI ATAU STOOL 

Instruksi : “Silahkan duduk dengan melipat tangan selama 2 menit.” 

4  (    )  Mampu duduk dengan aman selama 2 menit 

3  (     )  Mampu duduk dengan aman selama 2 menit dibawah pengawasan 

2  (    )  Mampu duduk selama 30 menit  

1  (    )  Mampu duduk selama 10 detik 

0  (    )  Tidak mampu duduk tidak disanggah selama 10 detik 

4 BERDIRI KE DUDUK 

Instruksi :” Silahkan duduk.” 

4  (    )  Duduk aman dengan bantuan tangan minimal 

3  (    )  Mengontrol gerakan duduk dengan tangan 

2  (    )  Mengontrol gerakan duduk dengan tangan paha belakang  

 menompang kursi 
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1  (    )  Duduk mandiri tetapi dengan gerakan duduk tidak terkontrol 

0  (    )  Membutuhkan bantuan  untuk duduk 

5 TRANSFER 

Instruksi :“Atur jarak kursi. Mintalah subyek untuk berpindah dari kursi 

yang memiliki sandaran tangan ke kursi tanpa sandaran atau 

dari tempat tidur ke kursi.” 

(   )  4  Mampu berpindah dengan aman dan menggunakan tangan minimal 

(   )  3  Mampu berpindah dengan aman dan menggunakan tangan  

(   )  2  Dapat berpindah dengan aba-aba atau dibawah pengawasan 

(   )  1  Membutuhkan satu orang untuk Membantu 

(   )  0  Membutuhkan lebih dari satu orang untuk membantu 

6 BERDIRI TIDAK TERSANGGA DENGAN MATA TERTUTUP 

Instruksi :“Silahkan tutup mata anda dan berdiri selama 10 detik.” 

(    )  4  Mampu bediri dengan aman selama 10 detik 

(    )  3  Mampu berdiri 10 detik dengan pengawasan  

(    )  2  Mampu bediri selama 3 detik 

(    )  1  Tidak  mampu menutup mata selama 3 detik 

(    )  0  Butuh bantuan untuk menjaga agar tidak jatuh 

 

7 BERDIRI TIDAK DISANGGA DENGAN KAKI RAPAT 

Instruksi : “Tempatkan kaki anda rapat dan pertahankan tanpa 

tompangan.” 

(    ) 4Mampu menempatkan kaki dengan mandiri dan berdiri selama  

1 menit 

(   ) 3 Mampu menempatkan kaki dengan mandiri dan  berdiri selama  

1 menit di bawah pengawasan 

(    ) 2 Mampu menempatkan kaki dengan mandiri dan berdiri selama  

30 detik 

(  ) 1 Membutuh bantuan untuk memposisikan kedua kaki, mampu berdiri 

selama 15 detik 

(  ) 0 Membutuh bantuan untuk memposisikan kedua kaki, tidak mampu  

berdiri selama 15 detik 

8 MERAIH KEDEPAN DENGAN LENGAN LURUS SECARA PENUH 

Instruksi :“Angkat tangan kedepan 90 derajat. Julurkan jari-jari anda 

kedepan. Fisioterapis menempatkan penggaris dan mintalah 

meraih sejauh mungkin yang dapat dicapai, saat lengan 
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mencapai 90 derajat. Jari tidak boleh menyentuh penggaris saat 

meraih kedepan. Catatlah jarak yang dapat dicapai, 

dimungkinkan melakukan rotasi badan untuk mencapai jarak 

maksimal.” 

(    )  4  Dapat meraih secara meyakinkan >25 cm (10 inchi) 

(    )  3  Dapat meraih secara meyakinkan >12.5 cm (5 inchi) dengan aman 

(    )  2  Dapat meraih secara meyakinkan >5 cm (2 inchi) dengan aman 

(    )  1  Dapat meraih tetapi dengan pengawasan 

(    )  0  Kehilangan keseimbangan ketika mencoba 

9 

 

 

MENGAMBIL OBYEK DARI LANTAI DARI POSISI BERDIRI 

Instruksi : “Ambil sepatu/sandal yang berada didepan kaki anda.” 

(    )  4  Mampu mengambil dengan aman dan mudah 

(    )  3  Mampu mengambil, tetapi butuh pengawasan 

(   ) 2 Tidak mampu mengambil tetapi mendekati sepatu/sandal 2-5 cm (1-2 

inchi) dengan seimbang dan mandiri 

(  ) 1 Tidak  mampu mengambil, mencoba beberapa kali dengan 

pengawasan 

(    )  0  Tidak  mampu mengambil, dan butuh batuan agar tidak jatuh 

10 BERBALIK UNTUK MELIHAT KE BELAKANG 

Instruksi :“Menoleh kebelakang dengan posisi berdiri kekiri dan kekanan 

Fisioterapis dapat menggunakan benda sebagai obyek yang 

mengarahkan.” 

(    ) 4 Melihat kebelakang kekiri dan kekanan dengan pergeseran yang 

baik 

(  ) 3 Melihat kebelakang pada salah satu sisi dengan baik, dan sisi lainnya 

kurang 

(    )  2 Hanya mampu melihat kesamping dengan seimbang 

(    )  1 Membutuhkan pengawasan untuk berbalik 

(    )  0  Membutuhkan bantuan untuk tetap seimbang dan tidak jauh 

11 

 

BERBALIK 360 DERAJAT 

Instruksi : “Berbalik dengan satu putaran penuh dan diam dan lakukan 

pada arah sebaliknya” 

(    )  4  Mampu berputar 360 derajat selama 4 detik dengan aman 

(   )  3 Mampu berputar 360 derajat dengan aman pada satu sisi selama  

4 detik atau kurang 
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(    )  2  Mampu berputar 360 derajat dengan aman tetapi perlahan 

(    )  1  Membutuhkan pengawasan dan panduan 

(    )  0  Membutuhkan bantuan untuk berbalik 

12 MENEMPATKAN KAKI SECARA BERGANTIAN KE STOOL DALAM 

POSISI BERDIRI TANPA PENYANGGA 

Instruksi : “Tempatkan kaki secara bergantian ke step stool. Lanjutkan 

pada stool selanjutknya” 

(    )  4  Mampu berdiri mandiri dan aman, 8 langkah selama 20 detik 

(    )  3 Mampu berdiri mandiri dan aman, 8 langkah selama >20 detik 

(    )  2  Mampu melakukan 4 langkah tanpa alat bantu dengan pengawasan 

(    )  1  Mampu melakukan >2 langkah ,memutuhkan bantuan minimal 

(    )  0  Membutuhkan bantuan untuk tidak jauh 

13 BERDIRI DENGAN SATU KAKI DI DEPAN KAKI LAINNYA 

Instruksi : ”Tempatkan satu kaki didepan kaki lainnya. Jika anda kesulitan 

mulai dari jarak yang luas” 

(    )  4 Mampu menempatkan dengan mudah, mandiri dan bertahan 30 

detik 

(    )  3 Mampu menempatkan secara mandiri selama 30 detik 

(   ) 2 Mampu menempatkan dengan jarak langkah kecil, mandiri selama 30 

detik 

(    )  1  Membutuhkan bantuan untuk menempatkan tetapi bertahan 15 

detik 

(    )  0  Kehilangan keseimbangan ketika penempatan dan mandiri 

14 BERDIRI DENGAN SATU KAKI  

Instruksi : “Berdiri dengan satu kaki dan pertahankan” 

(    )  4  Mampu berdiri dan bertahan >10 detik 

(    )  3 Mampu berdiri dan bertahan 5-10 detik 

(    )  2  Mampu berdiri dan bertahan = atau 3 detik 

(    ) 1 Mencoba untuk berdiri dan tidak mampu 3 detik, tetapi mandiri 

(    )  0  Tidak mampu dan membutuhkan bantuan agar tidak jatuh 

TOTAL  
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C. Otago Home Excercise Programme 

1. Definisi 

 Otago Home Exercise Programme merupakan program latihan yang 

telah diuji dalam 4 penelitian yang dilakukan oleh University of Otago 

Medical School, New Zealand yang dipimpin oleh Profesor John 

Campbell. Otago Home ExerciseProgramme adalah program latihan 

untuk lansia yang didesain khusus untuk mengurangi kejadian jatuh, 

dengan cara meningkatkan kekuatan anggota gerak bawah, meningkatkan 

keseimbangan dan memberikan latihan jalan (Campbell et al, 1997). 

Pelatihan Otago Home Exercise Programme dibagi menjadi latihan 

penguatan (strengthening) dan latihan keseimbangan (balance) dan 

program berjalan yang didesain untuk lansia dimana sebelum dan setelah 

latihan terdapat peregangan untuk persiapan sebelum latihan dan untuk 

mengurangi efek pegal dan cedera selama latihan ( Eunjung Chung et al, 

2013). 

2. Jenis Latihan Otago Home Exercise Programme 

 Otago Home Exercise Programme adalah program latihan yang terdiri 

dari komponen penguatan otot (strengthening), peningkatan 

keseimbangan (balance) dan latihan berjalan. Komponen – komponen 

tersebut digabung menjadi satu rangkaian latihan yang diawali dengan 

pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan(Campbell et al, 1997). 

Latihan– latihan dalam Otago Home Exercise Programme terdiri dari : 

1. Pemanasan 

Pemanasan dilakukan untuk mempersiapkan tubuh agar tidak 

mengalami cedera selama latihan. Gerakan dalam pemanasan ini juga 
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bertujuan untuk memelihara fleksibilitas dari lansia (Campbell & 

Robertson, 2003). Pemanasan terdiri dari 5 bentuk gerakan yaitu : 

Tabel 2.2 Pemanasan Otago Home Excercise Programme 

Sumber :Campbell & Robertson, 2003 

 

 

Gerakan 

 

Keterangan 

Head Movements  Gerakan pertama, Head Movements. 

Posisi awalberdiri tegak dengan kaki 

dibuka selebar bahu dan pandangan 

lurus ke depan, kemudian gerakan 

kepala ke 30 kanan dan ke kiri secara 

perlahan, ulangi gerakan sebanyak 5 

kali. 

Neck Movements  Gerakan kedua, Neck Movements . 

Berdiri tegak dengan kaki dibuka 

selebar bahu dan pandangan lurus ke 

depan, letakan salah satu tangan di 

dagu dan tekan dagu ke arah 

belakang, ulangi sebanyak 5 kali. 

 

Back Extension Gerakan ketiga, Back 

Extension.Berdiri tegak dengan kaki 

dibuka selebar bahu, letakan kedua 

tangan dibelakang pinggang 

kemudian lengkungkan punggung ke 

depan, ulangi sebanyak 5 kali. 

 

Trunk Movements  Gerakan keempat Trunk 

Movements.Berdiri tegak dengan 

kaki terbuka selebar bahu dan 

letakann kedua tangan di pinggang, 

gerakkan kepala dan bahu ke kanan 

dan ke kiri namun pinggang tidak 

ikut bergerak, ulangi sebanyak 5 kali. 

 

Ankle Movements Gerakan kelima Ankle Movements, 

Duduk bersandar di kursi, kemudian 

angkat salah satu kaki lurus ke 

depan, kemudian tekuk dan luruskan 

pergelangan kaki, ulangi 10 kali 

untuk masing-masing pergelangan 

kaki. 
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2. Latihan Penguatan (Strengthening Exercise) 

Latihan penguatan bertujuan untuk memelihara kesehatan tulang 

dan otot agar dapat berjalan dan melakukan aktivitas sehari – hari 

secara mandiri. Latihan penguatan pada Otago Home Exercise 

Programme menggunakan beban pada pergelangan kaki dan latihan 

penguatan dilakukan 3 kali seminggu dengan diselingi istirahat 

diantara hari latihan (Campbell & Robertson, 2003). 

Ada lima jenis latihan penguatan dalam Otago Home 

ExerciseProgramme, dimana tiga jenis latihan menggunakan 

penambahan beban. Beban yang digunakan mulai dari 0,5 kg sampai 2 

kg dengan repetisi 8 – 10kali tiap 1 gerakan, dimana fokus utama dari 

latihan penguatan adalah padaotot – otot ekstremitas bawah (Nelson et 

al, 2007). Fleksor knee, ekstensorknee, dan abduktor hip adalah 

bagian penting dalam gerakan fungsional danberjalan. Selain itu otot 

dorsofleksi ankle dan plantar fleksi ankle adalah bagianpenting dalam 

perbaikan keseimbangan (Nelson et al, 2007). 

Penambahan pemberat pada ankle bertujuan untuk memperikan 

tahanan pada otot fleksor knee, ekstensor knee, dan abduktor hip. 

Untuk penguatan otot dorsofleksi dan plantar fleksi ankle 

menggunakan berat badan tanpa bantuan pemberat(Nelson et al, 

2007). Latihan penguatan terdiri dari : 
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Tabel 2.3 Latihan Penguatan Otago Home Excercise Programme 

Sumber :Campbell & Robertson, 2003 

 

Gerakan Keterangan 

Front Knee Strengthening 

Exercise 

 
 

Gerakan pertama, Front Knee 

Strengthening Exercise. Posisi 

duduk bersandar dikursi 

danpergelangan kaki dipasangi 

pemberat, kemudian angkat dan 

luruskan lutut ke depan, ulangi 

sebanyak 10 kali pada kaki kanan 

dan kiri. 

Back Knee Strengthening 

Exercise 

 

Gerakan kedua , Back Knee 

Strengthening Exercise. Posisi 

berdiri dengan tanganberpegangan 

pada sandaran kursi 

danpergelangan kaki dipasangi 

pemberat,kemudian tekuk lutut ke 

belakang laluluruskan kembali, 

ulangi gerakan tersebut 10 kali 

pada kaki kanan dan kiri. 

 

Side Hip Strengtehening Exercise 

 

 

Gerakan ketiga, Side Hip 

Strengtehening Exercise. Berdiri 

tegak di samping kursi atau meja 

dangan pergelangan kaki 

dipasangi pemberat, salah satu 

tangan berpegangan di meja dan 

kaki diangkat ke samping 

(diabduksi), ulangi sebanyak 10 

kali pada kaki 

kanan dan kiri. 

Calf Raise –Hold Support 

. 

Gerakan keempat,Calf Raise –
Hold Support. Posisi berdiri tegak 

dengan kaki dibuka selebar bahu 

dan tangan berpegangan dikursi 

atau meja, kemudian lakukan 

gerakan berjinjit dan ulangi 

sebanyak 10 kali. 
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Calf Raise –No Support 

 

Gerakan kelima,Calf Raise –No 

Support. Posisi berdiri tegak 

dengan kakidibuka selebar bahu, 

kemudianlakukan gerakan 

berjinjit dan ulangi sebanyak 10 

kali. 

 

Toe Raise –Hold Support 

 

 

Gerakan keenam,Toe Raise –Hold 

Support. Posisi berdiri tegak 

dengan kakidibuka selebar bahu 

dan tanganberpegangan dikursi 

atau meja,kemudian angkat jari 

kaki sehingga saat berdiri hanya 

bertumpu dengan tumit. Ulangi 

gerakan tersebut sebanyak 10 kali. 

 

 

 

 

 

 

Toe Raise –No Support 

 

Gerakan ketujuh,Toe Raise –No 

Support. Posisi berdiri tegak 

dengan kaki dibuka selebar bahu, 

kemudian angkat jari kaki 

sehingga saat berdiri hanya 

bertumpu dengan tumit. Ulangi 

gerakan tersebut sebanyak 10 kali. 
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3. Latihan Keseimbangan (Balance Execise) dan Latihan Jalan   

  Keseimbangan dalam Otago Home Exercise Programme 

merupakan latihan mengajarkan kembali pada tubuh bagaimana 

menjaga keseimbangan (Gardner et al, 2001). Latihan ini bertujuan 

untuk mengoptimalkan dan meningkatkan keseimbangan, sehingga 

mempermudah dalam melakukan gerakan – gerakan fungsional dan 

agar tidak mudah jatuh saat bergerak. Latihan keseimbangan dalam 

Otago Home Exercise Programme terdiri dari 12 bentuk latihan yang 

dibedakan menjadi 4 tingkatan dengan mengurangi bantuan dari 

tangan saat melakukan gerakan dimasing – masing tingkatan. Pada 

tingkat awal semua latihan keseimbangan menggunakan bantuan 

tangan. Bantuan gerakan dengan tangan tidak dilakukan lagi jika 

sudah masuk tingkatan ketiga dimana pasien sudah mampu untuk 

melakukan gerakan tanpa bantuan (Elizabeth & Taylor, 2011). 

  Penggunaan bantuan tangan pada tingkat awal dapat 

mengurangi antisipasi postural dari kaki dan otot punggung baik 

dalam bentuk memegang, memberikan dukungan mekanis atau 

sentuhan ringan dan dapat memberikan masukan input persepsi yang 

dangkal (Slijper & Latash, 2000). Latihan jalan bertujuan untuk 

mengoptimalkan kemampuan berjalan dan untuk mempertahankan 

kebugaran fisik dari lansia. Latihan berjalan juga bisa dilakukan 

mandiri secara rutin minimal 30 menit setiap minggu. Sebagai awalan 

dapat memulai dengan berjalan selama 5-10 menit dan terus 

ditingkatkan hingga mencapai 30 menit. Saat latihan jalan secara 

mandiri lakukan gerakan jalan cepat dan lambat secara bergantian 
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untuk meningkatkan suhu tubuh dan meningkatkan pernapasan 

(Gawler & Hanna, 2011). Latihan keseimbangan dan berjalan terdiri 

dari : 

Tabel 2.4 Latihan Keseimbangan dan Latihan Jalan Otago Home 

Excercise Programme 

Sumber :Campbell & Robertson, 2003 

 

Gerakan Keterangan 

Knee Bends –Hold Support 

 

Gerakan pertama, Knee Bends –
Hold Support. Berdiri tegak 

menghadap kursi atau meja 

dengan kaki di buka selebar bahu 

dan kedua tangan berpegangan di 

kursi, lakukan gerakan 

berjongkok dengan cara 

menekuk lutut, saat tumit mulai 

terasa terangkat luruskan kaki 

kembali, ulangi sebanyak 10 

kali. 

Knee Bends – No Support 

 

Gerakan kedua , Knee Bends – 

No Support. Berdiri tegak 

menghadap kursi atau meja 

dengan kaki di buka selebar 

bahu, lakukan gerakan 

berjongkok dengan cara 

menekuk lutut, saat tumit mulai 

terasa terangkat luruskan kaki 

kembali, ulangi sebanyak 10 

kali. 

 

Backwards Walking –Hold 

Support 

 

Gerakan ketiga, Backwards 

Walking –Hold Support. Berdiri 

tegak dengan berpeganganpada 

meja, kemudian berjalanmundur 

sebanyak 10 langkahkemudian 

berputar arah dengan 

posisitengan tetap berpegangan 

pada meja,lalu berjalan mundur 

10 langkah kembali ke tempat 

start. 
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Backwards Walking –No 

Support 

 

Gerakan keempat,Backwards 

Walking –No Support. Berdiri 

tegak, kemudian berjalanmundur 

sebanyak 10 langkahkemudian 

berputar arah , lalu berjalan 

mundur 10 langkah kembali ke 

tempat start. 

 

Walking and Turning Around 

 

Gerakan kelima, Walking and 

Turning Around. Berjalan 

dengan lintasan membentuk 

angka 8, ulangi sebanyak 2 kali. 

. 

 

Sideways Walking 

 

Gerakan keenam,Sideways 

Walking. Berdiri tegak dengan 

kedua tangan berada di 

pinggang, kumudian berjalan 

miring 10 langkah ke kanan 

dan 10 langkah ke kiri. 

 

Heel Toe Standing –Hold 

Support 

 

Gerakan ketujuh, Heel Toe 

Standing –Hold Support. Berdiri 

tegak di samping meja dengan 

salah satu tangan berpegangan di 

meja dan pandangan lurus ke 

depan,kemudian posisikan salah 

satu kaki di depan kaki yang 

lainnya dalam satu garis lurus 

(ujung jadi kaki bertemudengan 

tumit kaki di depannya) tahan 

posisi tersebut selama 10 detik. 

kemudian tukar posisi kaki, dan 

tahan 10 detik. 
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Heel Toe Standing –No Support 

 

Gerakan kedelapan,Heel Toe 

Standing –No Support. Berdiri 

tegak dengan pandangan lurus ke 

depan, kemudian posisikan salah 

satu kaki di depan kaki yang 

lainnya dalam satu garis lurus 

(ujung jadi kaki bertemu dengan 

tumit kaki di depannya) tahan 

posisi tersebut selama 10 detik 

kemudian tukar posisi kaki, dan 

tahan 10 detik. 

 

Heel Toe Walking –Hold 

Support 

 

Gerakan kesembilan, Heel Toe 

Walking –Hold Support. Berdiri 

berdiri tegak di samping meja 

dengan salah satu tangan 

berpegangan di meja dan 

pandangan lurus ke depan, 

kemudian melangkah ke depan 

dengan posisi kaki lurus (jari 

kaki menyentuh tumit kaki di 

depannya) lakukan bergantian 

kaki kanan dan kiri, lakukan 

sebanyak 10 langkah kumidian 

berbalik dan kembali ke arah 

start. 

 

Heel Toe Walking –No Support.

 

Gerakan kesepuluh, Heel Toe 

Walking –No Support. Berdiri 

berdiri tegak dan pandangan 

lurus ke depan, kemudian 

melangkah ke depan dengan 

posisi kaki lurus (jari kaki 

menyentuh tumit kaki di 

depannya) lakukan bergantian 

kaki kanan dan kiri, lakukan 

sebanyak 10 langkah kumidian 

berbalik dan kembali ke arah 

start. 

One Leg Stand –Hold Support Gerakan kesebelas, One Leg 

Stand –Hold Support. Berdiri 

tegak di samping meja dengan 

salah satu tangan berpegangan di 

meja dan pandangan lurus ke 
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depan, kemudian tekuk lutut 

kanan ke belakang (berdiri 

dengan 1 kaki) tahan posisi 

tersebut selama 10 detik 

kemudian ganti dengan kaki 

yang satunya. 

One Leg Stand - No Support 

 

Gerakan kedua belas, One Leg 

Stand - No Support. Berdiri 

tegak pandangan lurus kedepan, 

kemudian tekuk lutut kanan ke 

belakang (berdiri dengan 1 kaki) 

tahan posisi tersebut selama 10 

detikkemudian ganti dengan kaki 

yang satunya.( setelah terbiasa 

tambah waktunya menjadi 30 

detik). 

 

Heel Walking –Hold 

Support 

 

Gerakan ketiga belas, Heel 

Walking –HoldSupport. Berdiri 

tegak di samping meja 

dengansalah satu tangan 

memegang meja dan pandangan 

lurus ke depan, kemudian 

berjalan ke depan dengan 

bertumpu pada tumit sebanyak 

10 langkah, kemudian berbalik 

arahdengan kaki menapak ke 

lantai dan lakukan langkah 

dengan tumit sebanyak 10 

langkah kembali ke posisi start. 

 

Heel Walking –No Support 

 

Gerakan keempat belas, Heel 

Walking –No Support. Berdiri 

tegak dan pandangan lurus ke 

depan, kemudian berjalan ke 

depan dengan bertumpu pada 

tumit sebanyak 10 langkah, 

kemudian berbalik arah dengan 

kaki menapak ke lantai dan 

lakukan langkah dengan tumit 

sebanyak 10 langkah kembali ke 

posisi start. 
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Toe Walking –Hold Support 

 

Gerakan kelima belas, Toe 

Walking –Hold Support. Berdiri 

tegak di samping meja dengan 

salah satu tangan berpegangan di 

meja dan pangangan lurus ke 

depan, kemudian berjalan ke 

depan dengan posisi berjinjit 

sebanyak 10 langkah, lalu 

berbalik arah dengan posisi kaki 

menapak ke lantai, kemudian 

ulangi berjalan dengan tumit 

sebanyak 10 

langkah kembali ke posisi start. 

Toe Walking –No Support 

 

Gerakan keenam belas, Toe 

Walking –No Support. Berdiri 

tegak dan pangangan lurus ke 

depan, kemudian berjalan ke 

depan dengan posisi berjinjit 

sebanyak 10 langkah, lalu 

berbalik arah dengan posisi kaki 

menapak ke lantai, kemudian 

ulangi berjalan dengan tumit 

sebanyak 10 langkah kembali ke 

posisi start. 

 

Heel Toe Walking Backwards 

 

Gerakan ketujuh belas, Heel Toe 

Walking Backwards. Berdiri 

tegak dengan pandangan lurus ke 

depan, kemudian berjalan ke 

belakang dengan posisi ujung 

jari kaki menyentuh tumit kaki di 

belakangnya sebanyak 10 

langkah, lalu berbalik arah dan 

berjalan 10 langkah ke belakang 

kembali ke posisi start. 

 

 

 

 

Sit to Stand –Two Hand 

 

Gerakan kedelapan belas, Sit to 

Stand –Two Hand. Duduk di 

kursi, posisikan kaki agak di 

belakang lutut, kemudian 

condongkan lutut ke depan dan 

berdiri dengan bantuan kedua 

tangan. 
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Sit to Stand –One Hand 

 

Gerakan kesembilan belas, Sit to 

Stand –One Hand. Duduk di 

kursi, posisikan kaki agak di 

belakang lutut, kemudian 

condongkan lutut ke depan dan 

berdiri dengan bantuan salah satu 

tangan. 

 

Sit to Stand –No Hand 

 

Gerakan kedua puluh, Sit to 

Stand –No Hand. Duduk di kursi, 

posisikan kaki agak di belakang 

lutut, kemudian condongkan 

lutut ke depan dan 

berdiri tanpa bantuan tangan. 

 

Stair Walking 

 

Gerakan keduapuluh satu, Stair 

Walking. Berjalan naik turun 

tangga dengan tangan 

berpegangan pada reil tangga. 

 

 

3. Pendinginan 

Pendinginan dilakukan setelah latihan untuk membantuk 

mengembalikan denyut jantung dan pernafasan kembali normal, 
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dan membantu mngurangi penumpukan asam laktat di otot setelah 

latihan. Pendinginan yang dilakukan antara lain : 

Tabel 2.5 Pendinginan Otago Home Excercise Programme 

Sumber :Campbell & Robertson, 2003 

 

 

Gerakan 

 

Keterangan 

Calf Stretch Gerakan pertama, Calf Stretch. 

Posisi duduk di kursi dan posisi 

duduk agak ke depan (tidak 

menempel di sandaran kursi) tekuk 

salah satu lutut dan lutut yang lain 

dalam posisi lurus, kemudian tekan 

tumit ke bawah sampai terasa ada 

regangan di betis tahan selama 10 –
15 detik, ulangi pada kaki yang 

lain. 

Back of Thigh Stretch Gerakan kedua, Back of Thigh 

Stretch. Posisi duduk di kursi 

dengan posisi agak maju ke depan 

(tidak bersandar dengan sandaran 

kursi) tekuk salah satu lutut dan 

luruskan lutut yang satunya, 

kemudian taruh kedua tangan di 

atas lutut yang di tekuk dan 

condongkan badan ke depan 

sampai terasa ada regangan di 

punggung, tahan posisi tersebut 

selama 10 –15 detik, ulangi pada 

kaki yang satunya. 

D. Fisiologi Latihan Terhadap Risiko Jatuh 

  Latihan utama dalam penurunkan risiko jatuh pada lansia adalah 

latihan untuk meningkatkan keseimbangan lansia. Keseimbangan berkaitan 

dengan sistem kontrol postural. Systematical review yang dikemukakan oleh 

(Horak, 2006) dan meta analisis (Sibley et al, 2015) menyimpulkan bahwa 

terdapat 6 komponen dasar penyusun sistem kontrol postural, meliputi: (1) 

Kendala biomekanik, terkait kekuatan otot dan limit of stability yaitu 

kemampuan seseorang dalam menggerakkan pusat gravitasi tubuh dan 
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mengontrol keseimbangan tanpa mengubah bidang tumpu, (2) Strategi 

gerakan berupa feedback dan feedforward, (3) Strategi sensoris meliputi: 

sensory integration dan sensory re-weighting, yaitu kemampuan untuk 

meningkatkan bobot sensorik bergantung pada seberapa penting konteks 

sensori dalam menjaga stabilitas, (4) Orientasi ruang, yaitu kemampuan untuk 

mengarahkan bagian tubuh sehubungan dengan gravitasi, bidang tumpu, 

sistem visual, dan referensi internal, (5) Kontrol dinamik, dan (6) Proses 

kognitif terkait perhatian dan proses pembelajaran. 

  Sistem saraf pusat menggunakan tiga sistem gerakan untuk 

 mengontrol keseimbangan ketika tubuh mengalami gangguan, melalui gerak 

 oleh sistem kortikal dengan tingkat latensi paling lama dibandingkan gerakan 

 subkortikal dengan tingkat latensi menengah, dan gerak refleks yang 

 keseimbangan postural tubuh (Colby & Kisner, 2007). 

  Pelatihan keseimbangan mengaktifkan sistem gerakan volunter dan 

 respon postural otomatis tubuh. Ketika melakukan pelatihan maka tubuh 

 posisi tubuh dari persendian ke sistem saraf bermielin besar. Informasi ini 

 diteruskan ke dalam sistem kolumna dorsalis lemniskus medialis dan 

 berakhir pada girus postsentralis dari korteks serebri (area somatosensorik I) 

 untuk kemudian diolah di dalam korteks serebri (Squire et al, 2008). Korteks 

 serebri (area korteks motorik primer, area premotorik, dan area motorik 

 pelengkap) akan mengolah informasi sensoris untuk menghasilkan sinyal 

 motorik. Penjalaran sinyal motorik ini akan diteruskan ke serabut piramidal 

 melalui traktus kortikospinal lateralis medula spinalis dan berakhir pada 

 interneuron di region intermediet dari substansia grisea medula, beberapa 

 berakhir di neuron penyiar radiks dorsalis, dan berakhir secara langsung di 
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 neuron-neuron motorik anterior. Neuron motorik anterior mengadakan 

 potensial aksi pada terminal saraf (Squire et al, 2008). 

  Potensial aksi akan membuka banyak kanal kalsium dalam membran 

 saraf terminal, akibatnya konsentrasi ion kalsium di dalam membran terminal 

 meningkat. Peningkatan konsentrasi ion Ca2+ di dalam membran terminal 

 akan meningkatkan laju penggabungan vesikel asetilkolin dan menimbulkan 

 eksositosis asetilkolin ke dalam ruang sinaps. Kanal asetilkolin yang terbuka 

 memungkinkan ion positif yang penting seperti natrium (Na+), kalium (K+), 

 dan kalsium (Ca2+) dapat bergerak mudah melewatinya. Peristiwa ini akan 

 menciptakan suatu perubahan potensial positif setempat di dalam membran 

 serabut otot yang disebut potensial end plate dan akan menimbulkan suatu 

 potensial aksi yang menyebar di sepanjang membran otot. Potensial aksi 

 menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan sejumlah besar ion kalsium 

 dan ion-ion ini akan menimbulkan kekuatan tarik-menarik antara filamen 

 aktin dan miosin dan menghasilkan proses kontraksi otot (Squire et al, 2008). 

  Sistem somatosensoris juga akan memberikan feedback ke korteks 

 motorik melalui sistem sensorik radiks dorsalis dengan mengatur ketepatan 

 kontraksi otot. Sinyal somatosensorik ini timbul di kumparan otot, organ 

 tendon otot, dan reseptor taktil kulit yang menutupi otot dan akan 

 menimbulkan positive feedbackenhancement dengan lebih merangsang 

 kontraksi otot (Guyton & Hall, 2008).  

  Neuron berada pada keadaan terfasilitasi pada awal pelatihan, yaitu 

 besarnya potensial membran mendekati nilai ambang untuk peletupan 

 daripada keadaan normal tetapi belum cukup mencapai batas peletupan. 

 Pelatihan keseimbangan yang dilakukan dengan empat kali seminggu 
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 selama tiga minggu memberikan efek berupa adaptasi neural. Adaptasi neural 

 meliputi sumasi spasial dan sumasi temporal pada sistem saraf. Sumasi 

 spasial diartikan sebagai penjumlahan potensial postsinaps yang simultan 

 dengan cara mengaktivasi ujungujung saraf multipel pada daerah membran 

 neuron yang luas sedangkan sumasi temporal peningkatan tempo peletupan 

 ujung saraf presinaptik sehingga dapat meningkatkan potensial efektif 

 postsinaps yang terjadi. Adaptasi neural ini menimbulkan sumasi serabut 

 multipel yaitu suatu keadaan peningkatan jumlah unit motorik yang 

 berkontraksi secara bersama-sama. Dengan meningkatnya jumlah unit 

 motorik, maka akan terjadi peningkatan kekuatan otot (Guyton & Hall, 

 2008).  

  Dengan adanya peningkatan keseimbangan dan kekuatan otot akan 

 meningkatkan kontrol dinamik berkaitan dengan gait dan locomotion. 

 Dengan peningkatan semua komponen tersebut maka akan menurunkan 

 risiko jatuh. 

 


