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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia (lansia) 

1. Definisi 

Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur  

kehidupan manusia. Menurut Pasal 1 ayat 2, 3, 4UU No. 13 Tahun 1998 

tentang kesehatan mengatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah 

mencapai usia lebih dari 60 tahun. Berdasarkan definisi secara umum, 

seseorang dikatakan lanjut usia (lansia) jika usia 65 tahun keatas. 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). 

Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk 

mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi  fisiologis. Kegagalan ini 

berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan 

kepekaan secara individual. Penetapan usia 65 tahun ke atas dikatagorikan 

sebagai awal masa lanjut usia dimulai pada abad ke-19 di negara Jerman. Usia 

65 tahun merupakan batas minimal untuk kategori lansia. Namun, masih 

banyak lansia yang  menganggap dirinya berada pada masa usia pertengahan 

(Efendi, 2009). 

Usia kronologis biasanya tidak banyak memiliki keterkaitan dengan 

kenyataan penuaan lansia. Setiap orang menua dengan cara yang berbeda, 

berdasarkan waktu dan riwayat hidupnya. Setiap lansia adalah unik, oleh 

karena itu perawat harus memberikan pendekatan yang berbeda antara satu 

lansia dengan lansia yang lainnya (Potter & Perry, 2009)
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2. Klasifikasi Usia 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2015, klasifikasi 

usia dikelompokkan menjadi 4 kriteria, yaitu : 

a. 45-59 tahun usia pertengahan (middle age). 

b. 60-74 tahun lanjut usia (elderly). 

c. 75-90 tahun lanjut usia tua (old). 

d. >90 tahun keatas usia sangat tua (very old). 

3. Konsep Menua 

a. Definisi Menua  

Menurut Rahayuni, Utami & Swedarma (2015) proses menua adalah 

proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh setiap individunya, berjalan 

terus-menerus dan berkesinambungan. Proses menua merupakan proses 

perubahan yang terjadi, perubahan tersebut  berupa penurunan fisik, 

mental, psikososial dan perubahan peran sosial pada lansia. Lansia dapat 

mengalami penurunan aktivitas dikarenakan keterbatasan mobilitas, 

kelemahan fisik dan penurunan status sosial dan keadaan ini cenderung 

akan berdampak pada kesehatan. Goldman & Klatz, 2007 dalam 

Pangkahila, 2013 mengemukakan faktor yang menyebabkan proses 

penuaan antara lain adalah  aktivitas berlebihan, hormonal, genetik dan 

radikal bebas. 

b. Teori-Teori Proses Penuaan  

Maryam, Ekasari, Rosidawanti, Jubaedi & Batubara, 2008 

mengatakan ada 3 teori yang berkaitan dengan penuaan yaitu teori 

biologi, teori psikologi dan teori sosial.  
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1) Teori biologi  

Teori ini antara lain teori genetik dan mutasi, immunology slow 

theory, teori stres, teori radikal bebas dan teori rantai silang. 

a) Teori Genetik dan Mutasi  

Menua adalah sesuatu yang telah terperogram secara genetik 

pada spesies-spesies tertentu. Menua terjadi dari sebuah akibat 

biokimia yang telah diprogram oleh molekul-molekul DNA dan setiap 

sel yang akan mengalami mutasi.  

b) Immunology Slow Theory 

Menua merupakan akibat dari sistem imun yang menjadi efektif 

dengan bertambahnya usia virus masuk ketubuh yang menyebabkan 

kerusakan organ. 

c) Teori Stress 

Menua merupakan akibat dari hilangnya sel-sel yang biasanya 

digunakan oleh tubuh. Regenerasi jaringan tidak dap mempertahankan 

kestabilan pada dalam tubuh, kelebihan usaha dan stress dapat 

menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai. 

d) Teori Radikal Bebas  

Radikal bebas mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan 

organik seperti kabohidrat dan protein. Ini mengakibatkan sel-sel tidak 

dapat beregenerasi. 

e) Teori Rantai Silang 

Reaksi kimia sel-sel yang tua menyebabkan ikatan yang kuat, 

khususnya jaringan kolagen. Hal ini menyebabkan kurangnya elastisitas 

dan hilangnya fungsi sel. 



 
 

 

13 

 

2) Teori Psikolog  

Proses menua terjadi seiring waktu secara alamaiah seiring 

bertambahnya usia. Perubahan psikolog yang terjadi dapat 

dihubungkan dengan keadaan mental dan keadaan fungsional. Adanya 

proses penurunan intelektualitas seperti persepsi, kemampuan kognitif, 

memori dan belajar pada usia lanjut menyebabkan lansia sulit untuk 

dipahami dan diajak berinteraksi.  

3) Teori Sosial 

Teori sosial yang berkaitan dengan proses penuaan ada 6 teori 

yaitu:  

a) Teori Interaksi Sosial  

Lansia mengalami penurunan kekuasaan dan prestisennya, 

sehingga interaksi sosial mereka juga berkurang, yang ada pada usia 

tersebut hanya harga diri dan kemampuan mereka untuk mengikuti 

perintah. 

b) Teori Penarikan Diri  

Proses menua terjadi jika lansia mulai menarikan diri dari 

kegiatan-kegiatan terdahulu dan dapat merusak diri pada persoalan 

pribadi dan mempersiapkan diri pada kematian.  

c) Teori Aktivitas  

Lansia akan beranggapan bahwa menua adalah suatu 

perjuangan untuk menjadi tetap muda dan berusaha untuk 

mempertahankan aktivitas pada masa mudanya. 
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d) Teori Berkesinambungan  

Adanya hubungan dalam siklus lansia. Pengalaman hidup 

seseorang pada suatu saat merupakan suatu gambaran kelak pada saat 

dia berusia tua.   

e) Teori Perkembangan  

Proses menua merupakan suatu tantangan bagi lansia dan 

bagaimana jawaban tantangan yang dihadapi lansia tersebut yang dapat 

bernilai positif atau negatif.  

f)  Teori Strafikasi Usia  

Wiley (1971) dalam Maryam, Ekasari, Rosidawanti, Jubaedi & 

Batubara (2008) mengatakan bahwa menyusun stratifikasi usia 

berdasarkan usia kronolgis hubungan individu dengan alam semesta 

dan persepsi indvidu dengan arti kehidupan. 

4. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia 

Perubahan fisiologi yang ada pada lansia antara lain ada perubahan 

muskuloskletal dan perubahan pada sistem persyarafan (Lee, Lee & 

Khang, 2013). Menurut Nugroho Wahyudi, 2000 dalam Sunaryo et al, 

2016 mengatakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia meliputi 

perubahan fisik (perubahan sel, sistem pernafasan, sistem persyarafan, 

sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem kardiovaskular, sistem 

genital urinaria, sistem endokrin dan metabolik, sistem pencernaan, sistem 

musculoskeltal, sistem kulit, sistem reproduksi dan kegiatan seksual, dan 

sistem pengaturan tubuh), perubahan mental dan perubahan psikososial. 
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A. Perubahan Pada Semua Sistem  

1. Perubahan Sel 

Perubahan-perubahan sel yang terjadi pada jaringan lansia adalah 

jumlah sel pada lansia lebih sedikit, ukurannya lebih besar, jumlah cairan 

tubuh dan cairan intraseluler berkurang. Selain itu, jumlah sel otak akan 

mengalami penurunan seperti otak menjadi atropi, beratnya berkurang 5-

10% dan terganggunya mekanisme perbaikan sel  (Sunaryo et al, 2016). 

2. Perubahan Pada Sistem Sensoris 

Perubahan sistem sensoris yang terjadi pada lansia adalah 

penurunan pada persepsi sensoris yang dimiliki pada setiap indra dan 

merupakan kesatuan integrasi dari persepsi sensori (Sunaryo et al, 2016). 

a) Penglihatan  

Pada proses menua akan terjadi perubahan penglihatan dan 

fungsi mata. Perubahan-perubahan penglihatan yang terjadi adalah sebagai 

berikut. Pertama, terjadinya awitan presbiopi dengan kehilangan 

kemampuan akomodasi sehingga lansia akan kesulitan dalam membaca 

huruf-huruf kecil dan kesulitan dalam melihat dengan jarak pandang dekat. 

Kedua, penurunan ukuran pupil  sehingga terjadinya penyempitan lahan 

pandang dan dapat mempengaruhi penglihatan perifer pada tingkat 

tertentu. Ketiga, perubahan  warna dan meningkatnya kekeruhan lensa 

kristal yang terakumulasi dan dapat menimbulkan katarak sehingga 

penglihatan lansia menjadi kabur yang mengakibatkan kesukaran dalam 

membaca dan memfokuskan penglihatan, peningkatan sensitivitas 

terhadap cahaya, berkurangnya penglihatan pada malam hari, gangguan 
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dalam persepsi kedalaman (stereopsis) dan perubahan pada sistem warna. 

Keempat, penurunan produksi air mata sehinggamata berpotensi sindrom 

mata kering (Sunaryo et al, 2016). 

b) Pendengaran  

Kehilangan pendengaran pada lansia atau biasa dikenal 

dengan presbikusis. Perubahan pendengaran yang terjadi pada lansia 

adalah sebagai berikut. Pertama, penurunan fungsi sensorineural pada 

telinga bagian dalam sehingga lansia akan mengalami kehilangan 

pendegaran secara bertahap. Kedua, telinga bagian tengah terjadinya 

pengecilan daya tangkap membran timpani, pengapuran dari tulang 

pendengaran, otot dan ligament menjadi lemah dan kaku sehingga lansia 

akan mengalami gangguan konduksi suara. ketiga, telinga bagian luar, 

rambut menjadi panjang dan tebal, kulit menjadi lebih tipis dan kering, 

peningkatan keratin sehingga lansia akan mengalami gangguan konduksi 

suara (Sunaryo et al, 2016). 

c)  Perabaan  

Perubahan pada perabaan pada lansia dipengaruhi oleh 

perubahan penglihatan dan perubahan pendengaran. Perubahan akan 

sentuhan dan sensasi taktil pada lansia akibat proses penuaan yang 

diakibatkan oleh berkurangnya kontak fisik dengan lansia (Sunaryo et al, 

2016). Lansia terjadi kehilangan sensasi dan propiosepsitf serta resepsi 

informasi yang mengatur pergerakan tubuh dan posisi (Mauk, 2010). 

d) Pengecapan  

Perubahan yang terjadi pada pengecapan akibat proses 

menua yaitu penurunan jumlah dan kerusakan papila (kuncup-kuncup 
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perasa lidah) sehingga  berkurangnya sensitivitas rasa (manis,asam, pahit 

dan asin) (Sunaryo et al, 2016). 

e) Penciuman 

Perubahan yang terjadi pada penciuman akibat proses menua 

adalah penurunan atau kehilangan sensasi penciuman sehingga terjadinya 

penurunan sensivitas bau pada lansia (Sunaryo et al, 2016). 

 

3. Perubahan Pada Sistem Intergument 

Proses penuaan yang terjadi pada lansia akan mengakibatkan 

perubahan kolagen dan penurunan jaringan elastis, sehingga penampilan 

lansia akan terlihat keriput. Penurunan kelejar eksokrin, aktivitas eksokrin 

dan kelenjar sebasea akan mengakibatkan tekstur kulit kering. Degenerasi 

menyeluruh jaringan penyambung, disertai penurunan cairan tubuh total, 

menimbulkan penurunan turgor kulit. Massa lemak bebas berkurang 6,3% 

BB per dekade dengan penambahan massa lemak 2% dekade. Massa air 

berkurang 2,5% per dekade (Sunaryo et al, 2016). 

a) Stratum Korneum  

Perubahan yang terjadi pada stratum korneum (lapisan terluar dari 

epidermis) akibat proses menua adalah kohesi sel dan waktu regerasi sel 

menjadi lebih lama sehingga apabila lansia terjadinya luka, maka waktu 

yang diperlukan untuk sembuh lebih lama dan pelembapan pada stratum 

korneum berkurang, pada kulit lansia terlihat lebih kasar dan kering 

(Sunaryo et al, 2016). 

b) Epidermis  

Perubahan yang terjadi pada epidermis akibat proses menua 

adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah sel basal menjadi lebih sedikit, 
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perlambatan dalam proses perbaikan sel dan penurunan jumlah kedalaman 

rate ridge sehingga terjadinya pengurangan kontak epidermis dan dermis 

yang mengakibatkan mudah terjadi pemisah antarlapisan kulit, 

meyebabkan kerusakan dan merupakan faktor prediposisi terjadinya 

infeksi. Kedua, penurunan jumlah melaosit sehingga perlindungan 

terhadap sinar ultraviolet berkurang dan terjadinya pigmentasi yang tidak 

merata pada kulit. Ketiga,penurunan jumlah sel langerhans sehingga 

menyebabkan penurunan kompentensi imun yang mengakibatkan respon 

terhadap pemeriksaan kulit terhadap alergen berkurang. Keempat, 

kerusakan struktur nukleus keratinosit sehingga mengakibatkan perubahan 

kecepatan poliferasi sel yang menyebabkan pertumbuhan yang abnormal 

seperti keratosis seboroik dan lesi kulit papilomotosa (Sunaryo et al, 

2016). 

c) Dermis  

Perubahan yang terjadi pada dermis akibat proses menua 

adalah sebagai berikut. Pertama, volume dermal mengalami 

penurunansehingga penipisan dermal dan jumlah sel berkurang sehingga 

lansia rentan terhadap penurunan termoregulasi dan penurunan absorbsi 

kulit terhadap zat-zat topikal. Kedua, penghancuran serabut elastisitas dan 

jaringan kolagen pada enzim-enzim sehingga adanya perubahan dalam 

penglihatan karena adanya kantong dan penglihatan disekitar mata, turgor 

kulit menghilang. Ketiga, vaskularisasi menurun dengan sedikit pembulu 

darah kecil sehingga kulit tampak lebih pucat dan kurang mampu 

melakukan termoregulasi (Sunaryo et al, 2016). 

d) Subkutis  



 
 

 

19 

Perubahan yang terjadi pada subkutis akibat proses menua 

adalah sebagai berikut. Pertama, lapisan jaringan subkutan mengalami 

penipisan sehingga penampilan kulit yang kendur atau menggantung di 

atas tulang rangka. Kedua, distribusi kembali dan penurunan lemak tubuh 

sehingga adanya gangguan fungsi perlindungan dari kulit (Sunaryo et al, 

2016). 

e) Bagian Tambahan  Pada Kulit  

Perubahan pada tambahan pada kulit adalah seperti rambut, 

kuku, korpus pacini, korpus meissner, kelenjar keringat dan kelenjar 

sebasea akibat proses menua adalah sebagai berikut. Pertama, 

berkurangnya folikel rambut sehingga rambut bertambah uban dan 

penipisan rambut pada kepala. Pada wanita, akan mengalami peningkatan 

rambut pada wajah sedangkan pada pria, rambut dalam hidung dan telinga 

semakin jelas, lebih banyak dan kaku. Kedua,  pertumbuhan kuku 

melambat sehingga kuku menjadi lunak, rapuh, kurang berkilau, dan cepat 

mengalami kerusakan. Ketiga, corpus pacini (sensasi tekan) dan korpus 

meissner (sensasi sentuhan) menurun sehingga beresiko untuk terbakar, 

mudah mengalami nekrosis karena rasa terhadap tekanan berukurang. 

Keempat, kelenjar keringat sedikit sehingga penurunan respons dalam 

keringat, perubahan termoregulasi, kulit kering. Kelima, penurunan 

kelenjar apokrin sehingga bau badan lansia berkurang (Sunaryo et al, 

2016). 

4. Perubahan Pada Sistem  Muskuloloskletal 

Pada proses menua akan mengakibatkan perusakan dan 

pembentukan tulang melambat. Hal ini terjadi karena penurunan hormon 
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esterogen pada wanita, vitamin D dan beberapa hormon lain. Tulang-

tulang trabekulae menjadi lebih berongga, mikro-arsitektur berubah dan 

sering patah, baik akibat benturan ringan maupun spontan (Sunaryo et al, 

2016). 

a) Sistem Skeletal 

Pada proses menua, jumlah masa tubuh mengalami penurunan. 

Perubahan yang terjadi pada skeletal akibat proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, penurunan tinggi badan secara progresif karena 

penyempitan diskus intervetbral dan penekanan pada kolumna vetebralis 

sehingga postur tubuh menjadi lebih bungkuk dengan penampilan barrel-

chest. Kedua, penurunan produksi tulang kortikal dan trabekular yang 

berfungsi sebagai perlindungan terhadap beban gerakan rotasi dan 

lengkungan sehingga adanya peningkatan terjadinya resiko fraktur 

(Sunaryo et al, 2016). 

b) Sistem Muskular  

Pada proses menua pada sistem muscular adalah sebagai 

berikut. Pertama, waktu untuk kontraksi dan relaksasi memanjang 

sehingga adanya perlambatan waktu bereaksi, pergerakan yang kurang 

aktif. Kedua, perubahan kolumna vetebralis, akilosis atau kekakuan 

ligamen dan sendi, penyusutan sklerosis tendon dan otot, perubahan 

degenaratif ekstrapiramidal sehingga peningkatan fleksi (Sunaryo et al, 

2016). 

c) Sendi  

Perubahan yang terjadi pada sendi pada proses menua adalah 

sebagai berikut. Pertama, pecahnya komponen kapsul sendi dan kolagen 
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sehingga akan nyeri, inflamasi, penurunan mobilitas sendi dan deformitas. 

Kedua, kekakuan ligament dan sendi sehingga akan mengakibatkan 

peningkatan resiko cedera (Sunaryo et al, 2016). 

d) Esterogen  

Perubahan yang terjadi pada proses menua adalah penurunan 

hormon estrogen sehingga akan kehilangan unsur-unsur tulang yang 

berdampak pada pengeroposan tulang (Sunaryo et al, 2016). 

5. Perubahan Pada Sistem Neurologis 

Perubahan neurologis yang terjadi pada lansia adalah berat otak 

akan menurun 10-20%. Neuron dapat mengirimkan signal kepada sel-sel 

lain dengan kecepatan 200 mil/jam. Terjadinya penebalan atrofi cerebral 

(berat otak menurun 10%) antara usia 30-70 tahun. Secara berangsur-

angsur tonjolan dendrit di neuron hilang dilanjutkan membengkaknya 

batang dendrit dan batang sel. Secara progresif terjadi fragmentasi dan 

kematian sel. Pada semua sel terdapat deposit lipofusin (pigment wear and 

tear) yang terbentuk sitoplasma, kemungkinan berasal dari lisosom 

(mitokondria). Perubahan-perubahan yang terajadi adalah sebagai berikut. 

Pertama, konduksi saraf perifer yang lebih lambat sehingga refleks tendon 

dalam yang lebih lambat dan meningkatnya waktu reaksi. Kedua, 

peningkatan lipofusin sepanjang neuron-neuron sehingga vasokontriksi 

dan vasodilatasi yang tidak sempurna sehingga bahaya kehilangan panas 

tubuh (Sunaryo et al, 2016). Ketiga, perubahan pada sistem vestibular 

bersamaan dengan penglihatan dan propioseptor membantu dalam 

mempertahankan keseimbangan fisik tubuh atau equilibrium. Gangguan 
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pada sistem vestibular dapat mengarah kepada vertigo yang dapat 

menyebabkan gangguan keseimbangan (Muak, 2010). 

6. Perubahan Pada Sistem Kardiovaskuler 

Perubahan struktur yang terjadi pada sistem kardiovaskular 

akibat proses menua adalah sebagai berikut. Pertama, penebalan dinding 

ventrikel kiri karena peningkatan densitas kolagen dan hilangnya fungsi 

serat-serat elastis sehingga ketidakmampuan jantung untuk distensi dan 

penurunan kekuatan kontraktil. Kedua, jumlah sel-sel peace maker 

mengalami penurunan dan berkas his kehilangan serat konduksi yang 

membawa impuls ke ventrikel sehingga terjadinya disritmia. Ketiga, 

sistem aorta dan arteri perifer menjadi kaku dan tidak lurus karena 

peningkatan serat kolagen dan hilangnya serat elastis dalam lapisan medial 

arteri sehingga penumpulan respons baroreseptor dan penumpulan respon 

terhadap panas dan dingin. Keempat, vena merengang dan mengalami 

dilatasi sehingga terjadinya oedema pada ekstremitas bawah dan 

penumpukan darah (Sunaryo et al, 2016).  

7. Perubahan Pada Sistem Pulmonal 

Perubahan yang terjadi pada proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, paru-paru kecil dan kendur, hilangnya rekoil elastis dan 

pembesaran alveoli sehingga penurunan daerah permukaan untuk difusi 

gas. Kedua, penurunan kapasitas vital menurul PaO2 residu sehingga 

penurunan saturasi oksigen dan peningkatan volume. Ketiga, pengerasan 

bronkusdengan peningkatan resistensi sehingga dispnea saat aktivitas. 

Keempat, klasifikasi kartilago kosta, kekakuan tulang iga pada kondisi 

pengembangan sehingga emfisema sinilis, pernafasan abdominal, 
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hilangnya suara paru pada bagian dasar. Kelima, hilangnya tonus otot 

thoraks, kelelahan kenaikan dasar paru sehingga etelektasis. Keenam, 

kelenjar mukus kurang produktif sehingga akumulasi cairan, sekresi kental 

dan sulit dikeluarkan. Ketujuh,  penurunan sensitivitas sfingter esofagus 

sehingga adanya hilangnya haus dan silia kurang aktif. Kedelapan, 

penurunan sensitivitas komoreseptor sehingga tidak ada perubahan dalam 

PaC𝑂2 dan kurang aktifnya paru-paru pada gangguan asam basa (Sunaryo 

et al, 2016). 

8. Perubahan Pada Sistem Endokrin 

Perubahan yang terjadi pada sisten endokrin karena proses menua 

adalah sebagai berikut. Pertama, kadar glukosa darah meningkat sehingga 

glukosa darah puasa 140 mg/dl dianggap normal. Kedua, ambang batas 

ginjal untuk glukosa meningkat sehingga kadar glukosa darah 2 jam PP 

1400200 mg/dl dianggap normal. Ketiga, residu urin di dalam kandung 

kemih meningkat sehingga pemantauan glukosa urin tidak dapat 

diandalkan. Keempat, kelenjar tiroad menjadi lebih kecil, produksi T3 dan 

T4 sedikit menurun dan waktu paruh T3 dan T4 meningkat sehingga serum 

T3 dan T4 tetap stabil (Sunaryo et al, 2016). 

9. Perubahan Pada Sistem Renal dan Urinaria 

Perubahan fisiologi, pada ginjal, blandder, uretra dan sistem 

nervus sehingga dapat menganggu kemampuan dalam mengontrol 

berkemih yang mengakibatkan inkontinensia dan akan memiliki 

konsekoensi yang lebih jauh (Sunaryo et al, 2016). 

 



 
 

 

24 

a. Perubahan Pada Sistem Renal 

Perubahan yang terjadi pada proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, membran basalis glomerulus mengalami penebalan, 

sklerosis pada area fokal dan total permukaan glomerulus mengalami 

penurunan panjang dan volume tubulus proksimal berkurang dan 

penurunan aliran darah renal sehingga filtrasi menjadi kurang efisien, 

sehingga secara fisiologis glomerulus yang mampu menyaring 20% darah 

dengan kecepatan 125 ml/menit (pada lansia menurun hingga 97 ml/menit 

atau kurang) dan menyaring protein dan eritrosit menjadi terganggu, 

nokturia. Kedua, penurunan massa otot yang tidak berlemak, peningkatan 

total lemak tubuh, penurunan cairan intra sel, penurunan sensasi haus, 

penurunan kemampuan untuk memekatkan urine sehingga hal ini adalah 

penurunan total cairan untuk absorbsi kalsium dari saluran gastrointestinal 

sehingga hal ini terjadinya peningkatan osteoporosis (Sunaryo et al, 2016).  

b. Perubahan Pada Sistem Urinaria 

Perubahan yang terjadi adalah proses menua adalah 

penurunan kapasitas kandung kemih, peningkatan volume residu, 

peningkatan kontraksi kandung kemih yang tidak disadari dan atropi pada 

otot kandung kemih sehingga adanya peningkatan inkotinensia (Sunaryo 

et al, 2016). 

10. Perubahan Pada Sistem Gastrointestinal 

Sunaryo et al, 2016  mengatakan perubahan yang terjadi pada 

sistem gastrointstinal pada proses menua antara lain terjadi pada :  

a) Rongga Mulut 
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Perubahan yang terjadi pada proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, hilangnya tulang periosteum dan periduntal, penyusutan 

dan fibrosis pada akar halus, pengurangan dentin  dan retraksi dari struktur 

gusi sehingga tanggalnya gigi, kesulitan dalam mempertahankan pelekatan 

gigi palsu yang lepas. Kedua, hilangnya kuncup rasa sehingga perubahan 

sensasi rasa dan peningkatan penggunaan garam atau gula untuk 

mendapatkan rasa yang sama kualitasnya. Ketiga, atrofi pada mulut 

sehingga mukosa mulut tampak lebih merah dan berkilat sehingga tampak 

mukosa mulut tampak lebih merah dan berkilat. Bibir dan gusi tampak 

tipis karena penyusutan epitelium dan mengandung keratin. Keempat, liur 

atau saliva di sekresikan sebagai respons terhadap makanan yang telah 

dikunyah mengalami penurunan (Sunaryo et al, 2016).  

b) Esofagus, Lambung dan Usus  

Perubahan yang terjadi pada proses menua pada esofagus, 

lambung dan usus akibat proses menua adalah sebagai berikut. Pertama, 

dilatasi esofagus, hilangnya tonus sfingter jantung dan penurunan refleks 

muntah sehingga adanya peningkatan terjadinya resiko aspirasi. Kedua, 

atrofi penurunan sekresi asam hidroklorik mukosa lambung sebesar 11% 

sampai 40% dari populasi sehingga perlambatan dalam mencerna 

makanan dan mempengaruhi penyerapan vitamin B12. Bakteri usus halus 

akan bertumbuh secara berlebihan dan menyebabkan kurangnya 

penyerapan lemak. Ketiga, penurunan motilitas lambung sehingga hal ini 

adalah perubahan absorbsi obat-obatan, zat besi, vitamin B12 dan 

konstipasi sering terjadi (Sunaryo et al, 2016). 
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c) Saluran empedu, hati, kantung empedu, dan pankreas  

Berikut ini yang terjadi pada proses menua adalah sebagai 

berikut. Pertama, pengecilan ukuran hati dan pankreas sehingga terjadinya 

penurunan kapasitas dalam menyimpan dan mensintesis protein dan 

enzim-enzim perncernaa. Kedua, perubahan proporsi lemak empedu tanpa 

diikuti perubahan metabolisme asam empedu yang signifikan sehingga 

terjadinya peningkatan sekresi kolestrol (Sunaryo et al, 2016). 

11. Perubahan Sistem Reproduksi dan Kegiatan Seksual 

Perubahan sistem reproduksi pada lansia antara lain selaput vagina 

menurun atau kering, menciutnya ovarium dan uterus, atropi payudara, 

testis masih dapat memproduksi meskipun adanya penurunan secara 

berangsur-angsur dan dorongan seks menetap sampai usia di atas 70 tahun, 

asal kondisi kesehatan baik. Seksualitas adalah kebutuhan dasar manusia 

dalam manifestasi kehidupan yang berhubungan dengan alat reproduksi 

(Sunaryo et al, 2016). 

a) Perubahan Pada Sistem Reproduksi Pria  

Perubahan menua yang terjadi pada pria adalah sebagai 

berikut. Pertama, testis masih dapat memproduksi spermatozoa 

meskipun adanya penurunan secara berangsur-angsur. Kedua,atrofi asini 

prostat otot dengan area fokus hiperplasia (Sunaryo et al, 2016). 

b) Perubahan Pada Sistem Reproduksi Wanita  

Perubahan menua yang terjadi pada wanita adalah sebagai 

berikut. Pertama penurunan esterogen yang bersikulasi sehingga atrofi 

jaringan payudara dan genital. Kedua, peningkatan endrogen yang 
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bersikulasi sehingga penurunan massa tulang dengan resiko osteoporosis 

dan fraktur, peningkatan kecepatan aterosklerosis (Sunaryo et al, 2016). 

2. Perubahan Mental 

Lansia akan mengalami perubahan-perubahan antara lain muncul 

perasaan pesimis, timbulnya perasaan tidak aman dan cemas, ada 

kekacuan mental akut, merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit, 

takut dilantarkan karena merasa tidak berguna serta muncul perasaan 

kurang mampu untuk mandiri (Sunaryo et al, 2016). 

3. Perubahan Psikososial 

Lansia akan menghadapi masalah-masalah serta reaksi individu 

terhadapnya akan sangat beragam, tergantung pada kepribadian individu 

yang bersangkutan. Saat Ini orang yang telah menjalani kehidupannya 

dengan bekerja diharapkan dapat beradaptasi pada masa pensiunnya. 

Sehingga banyak lansia yang merasakan terasingkan karena sudah tidak 

berhubungan dengan masyarakat (Sunaryo et al, 2016). 

B. Keseimbangan 

 

1. Definisi 

Keseimbanganadalah kemampuan seseorang untukmempertahankan 

postur tegak selama melakukan aktifitas baik statis atau dinamis yaang 

membutuhkan interaksi yang kompleks antara perifer dan pusat seperti visual, 

somatosensation, vestibular, motorik dan otot (Khanna dan Singh, 2014). 

Keseimbangan adalah fenomena dinamis yang melibatkan kombinasi dari 

stabilitas dan mobilitas. Keseimbangan terbagi menjadi keseimbangan statis 

dan dinamis. Keseimbangan bergantung pada integrasi dari input sensoris 
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exteroceptors, propioceptors, dan sensory spinal seperti mata, vestibular, dan 

juga integrasi dari sistem motorik dan dasar refleks postural 

(Choudhury&Bose, 2014). 

2. Komponen-komponen yang terjadi pada gangguan keseimbangan 

a. Sistem Vestibular 

Sistem vestibular berperan penting dalam keseimbangn, gerakan 

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

bagian alam yaitu telinga kanalis semisirkularis dan organ otolit (urtikulus 

dan sakulus). Gerakan perunahan kepala dalam tubuh akan menimbulkan 

perpindahan cairan endolimfa di labirin san selanjutnya sillia sel rambut akan 

menekuk yang menyebabkan permeabilitas membran sel berubah, sehingga 

ion kalsium akan masuk kedalam sel yang menyebabkan terjadinya proses 

depolarisasi yang akan merangsang pengelepasan neurotransmitter ekstitator 

yang akan diteruskan melalui saraf kranialis VIII ke nukleus vestibular yang 

terletak di batang otak (Silverthone,2010). 

 Sistem vestibular bereaksi sangat cepat sehingga membantu 

mempertahankan keseimbangan tubuh dengan mengontrol otot-otot 

postural (Waston et al, 2008). 

b. Sistem Visual 

Mata adalah organ visual yang memiliki tugas penting bagi 

kehidupan manusia yaitu memberikan informasi kepada otak tentang 

posisi tubuh terhadap lingkungan berdasarkan sudut dan jarak dengan 

objek sekitartnya, maka tubuh manusia akan beradaptasi terhadap 

perubahan yang terjadi dilingkungan sehingga sistem visual langsung 

memberikan informasi ke otak kemudian otak memberikan informasi agar 
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sistem muskuloskeletal dapat bekerja secara sinergis untuk 

mempertahankan keseimbangan lansia (Kolb, 2011). 

c. Sistem Sematosensoris 

Somatosensoris merupakan perasaan yang dirasakan pada bagian 

tubuh yang berasal dari somatopleura yaitu kulit, otot, tulang dan jaringan 

pengikatnya. Somatosensoris terdiri dari perasaan dangkal 

(perasaeksteroseptif), perasa dalam (perasa proprioseptif) dan perasa luhur 

(Sugiarto, 2005). Somatosensoris terdiri dari proprioseptif serta persepsi-

kognitif. Informasi proprioseptif disalurkan ke otak melalui medulla 

spinalis, sebagian besar dimasukan menuju cerebellum dan ada pula yang 

menuju thalamus(Chandler, 2000). 

3. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan 

a) Gaya Gravitasi Bumi  

  Gaya gravitasi bumi merupakan gaya tarik bumi terhadap suatu benda, 

hal ini juga berlaku pada tubuh manusia dimana tekanan gravitasi bekerja 

pada tubuh manusia baik dalam keadaan statis dan keadaan dinamis 

(Luklukaningsih, 2014). 

 

b) Pusat Gravitasi (Center of Gravity) 

Pusat gravitasi pada manusia berpindah sesuai dengan arah atau 

perubahan berat. Ketika berdiri pusat gravitasi ada pada pinggang diantara 

depan dan belakang vetebra sakrum ke dua. Untuk mempertahankan 

keseimbangan perlu adanya kemampuan tubuh untuk menjaga pusat 

gravitasi agar tetap stabil. 
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c) Garis Gravitasi (Line Of Gravity-LOG) 

Garis gravitasi merupakan garis imajiner yang berada vertikal 

melalui pusat gravitasi dan pusat bumi. Derajat stabilitas tubuh ditentukan 

oleh hubungan garis gravitasi, pusat gravitasi  dengan bidang tumpu. 

d) Bidang Tumpu (Base Of Suport) 

Bidang tumpu adalah bagian tubuh yang berhubungan dengan 

permukaan tubuh. Pada saat garis gravitasi tepat berada di bidang tumpu, 

tubuh dalam keadaan seimbang. Stabilitas dipengaruhi oleh bidang tumpu. 

Semakin tinggi bidang tumpu, maka semakin tinggi stabilitas. 

4. Patofisiologi 

Selain interaksi dari sistem saraf dan muskuloskeletal, keseimbangan 

dan kontrol postural juga memerlukan interaksi dari sistem vestibular, 

sistem visual, dan sistem somatosensori. Sistem vestibular akan 

mengalami proses degenerasi akibat penuaan. Perubahan degeneratif pada 

lansia mengenai organ-organ vestibular termasuk otolith, epitelium 

sensorik dan sel rambut, nervus vestibularis serta serebelum. Setelah usia 

70 tahun terjadi penurunan 20% jumlah sel-sel rambut di makula dan 40% 

di krista ampularis kanalis semisirkularis (Barnedh, 2006). Normalnya, 

sistem vestibular mengirimkan informasi kepada nukleus occulomotor 

yang menyebabkan reflek yang disebut Vestibulo-Ocular Reflex (VOR) 

dan Vestibulo-Spinal Reflek (VSR) yang bertindak pada stabilisasi visual 

dan membantu menstabilisasi mata dan membantu menjaga stabilitas 

postural selama berdiri dan berjalan. Pada lansia, kemunduran dalam VOR 

menyebabkan mereka mudah kehilangan keseimbangan saat berjalan atau 

ketika fase berdiri atau ketika ada gangguan tiba-tiba yang menyebabkan 
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peningkatan goyangan postural sehingga meningkatkan resiko jatuh 

(Khanna & Singh, 2014).  

5. Pengukuran KeseimbanganTime Up and Go Test (TUG) 

a.  Definisi  Time Up and Go Test (TUG) 

Alat ukur yang tepat dan sederhana untuk mengetahui 

keseimbangan lansia adalah Time Up and Go Test (TUG). Menurut 

Utomo dan Takarini (2009) Time Up and Go memenuhi kriteria sebagai 

alat ukur keseimbangan yang valid karena TUG valid, reliabel dan 

efisien. TUG efisien karena mudah dilaksanakan, tidak membutuhkan 

peralatan yang banyak dan waktu pelaksanaan singkat.  

b. Cara kerja 

Cara pemeriksaan TUG adalah lansia duduk bersandar pada 

kursi, lutut fleksi 90 ̊ , lengan bersandar. Selanjutnya lansia berdiri, 

berjalan 3 meter, berbalik dan jalan kembali menuju kursi dan duduk 

kembali bersandar. Waktu dihitung dengan stopwatch mulai dari awal 

berdiri sampai duduk bersandar kembali. 

C. Gaze Stabilitation Exercise 

1. Definisi 

Gaze stabilitation exercise adalah sebuah latihan adaptasi berdasarkan 

kemampuan dari sistem vestibular untuk memodifikasi besarnya vestibulo-

ocular refleks (VOR) dalam menanggapi input yang diberikan oleh gerakan 

kepala (Bhardwaj dan Vats, 2014). 

2. Manfaat 

Gaze Stabilitation Exercise membantu lansia dalam hal mempertahankan 

kemampuan untuk megolah informasi sensoris yang masuk dalam proses 
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penuaan terjadi penurunan penagkapan informasi sensoris. Latihan ini bisa 

dilakukan kapan saja karena tidak membutuhkan alat apapun hanya 

membutuhkan rileks. 

3. Penatalaksanaan/ SOP Gaze Stabilitation Exercise 

Teknik Gaze Stabilitation Exercise menurut Bhardwaj dan Vats (2014) 

terdiri dari berbagai tahap, yaitu ; 

a. Lansia duduk rileks pada kursi. 

b. Posisi lansia tegak lurus. 

c. Satu jari diletakkan di depan mata dengan jarak kurang lebih 30cm 

kemudian kepala menengok ke kiri dan kanan dengan kedua mata tetap 

fokus pada jari tersebut. Seperti gambar 2.1 

Gambar 2.1 Gaze Stabiliataion Exercise 

(Sumber : Pinsdaddy, 2010) 

d. Gerakan satu dari kedua jari ditaruh di depan kedua mata dengan jarak 

kurang lebih 30cm kemudian kepala menunduk dan kedua mata tetap 

fokus pada satu jari. Seperti gambar 2.2 

Gambar 2.2 Gaze Stabilitation Exercise 

(Sumber : Pinsdaddy, 2010) 

e. Lakukan selama kurang lebih 5-10 menit. 
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4. Indikasi Gaze Stabilitation Exercise 

Menuurt Hain (2009) indikasi dariGaze Stabilitation Exercise adalah : 

a. Sesorang dengan unilateral vestiular distrubance seperti vestibular 

neuritis. 

b. Seseorang dengan vestibular hypo-function. 

c. Seseorang dengan central vestibular disorder. 

 

5. Kontraindikasi Gaze Stabilitation Exercise 

Menurut Hain (2009) kontraindikasi dari Gaze Stabilitation Exercise 

adalah : 

a. Seseorang dengan positional vertigo. 

b. Seseorang dengan cervical vertigo. 

c. Seseorang deanagn intermitent vestibular problem. 

d. Sesorang yang memiliki fluktuasi tekanan darah. 

6. Fisiologi Gaze Stability Exercise 

Pada kegiatan sehari-hari retina sangat berhubungan dengan sistem 

vestibular. Saat kepala bergerak, mata akan tetap memfokuskan 

pandangan pada suatu titik, hal ini disebabkan karena adanya vestibulo-

okular reflek. Sistem vestibular menstsimulasi sistem saraf jika ada 

perubahan gerakan kepala misalnya saat kepala bergerak ke arah kanan, 

maka mata akan bergerak ke arah kiri untuk memfokuskan pandangan. 

Pada lansia terjadi penurunan kecepatan retina dalam stabilisasi sasaran 

sehingga head and trunk  pada lansia menjadi kaku. 

Gaze stability exercise merupakan latihan yang didasarkan pada 

patofisiologi dari ketidakseimbangan pada lansia yang disebabkan oleh 



34 

penuaan sistem sensoris dan otot-otot rangka. Perubahan dimulai dengan 

degenerasi refleks vestibular yang menyebabkan tidak seimbang terhadap 

rotasi tubuh dan deviasi. Gaze stability exercise adalah latihan khusus 

untuk adaptasi vestibulo-ocular refleks (VOR) sehingga menyebabkan 

lansia terbiasa terhadap gerakan kepala dengan kontrol dan stabilitas dari 

kepala hingga trunk (Bhardwaj dan vats, 2014).  


