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ABSTRAK

Mardilah (P00320014075) Identifikasi gangguan kseimbangan tubuh
pada lansia di Patw Minaula Kendari Tahun 2017. Di bimbing oleh
Abdul syukur bau,Dan Muhaimin Saranani. ( x + 55 Hal + 5 Tabel + 9
lampiran ). Rumusan masalahanya yaitu bagaimanakah kondisi
keseimbangan tubuh pada lansia Di PSTW Minaula Kendari Tahun
2017.penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan
keseimbangan pada lansia mulai dari faktor jenis kelamin, aktivitas
fisik dan lingkungan.gangguan keseimbangan dan jatuh merupakan
suatu masalah pada lansia.bebrapa lansia mengalami gangguan
keseimbangan tubuh karena pernah mengalami jatuh.penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif. Jumlah populasi dalam penelitian ini
adalah 95 orang, sampel sebanyak 33 orang. Sampel dalam penelitian
iniadalah aksidental sampling, data dikumpulkan dengan cara
menyebarkan kuosioner pada setiap lansia  kemudian disajikan dalam
bentuk distribusi frekuensi kemudian dinarasikan.Dari hasil penelitian
ini menunjukan bahwa dari 26 responden yang memiliki faktor resiko
ganggaun keseimbangan tubuh,untuk presentase laki-laki sebanyak 19
orang (54%) dan untuk presentase perempuan sebanyak 14 orang
(46).untuk aktivitas fisik menunjukan hasil dari 33 responden
diperoleh frekuensi tertinggi adalah faktor resiko  sebnyak 22 orang
(67%) dan terendah adalah bukan faktor resiko sebanyak 11 orang
(33,3%), dan untuk faktor lingkungan menunjukan hasil bahwa dari 33
responden diperoleh frekuensi tertinggi adalah faktor resiko sebanyak
33 orang (100,00) dan terendah adalah bukan faktor resiko sebanyak 0
orang.dalam penelitian ini peneliti menyarankan agar selalu menjaga
kesehatan kakek dan nenek kita.

Daftar pustaka : 15 literatur
Kata kunci : lanisa-gangguan keseimbangan-aktivitas fisik-
lingkungan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lanjut usia merupakan kelompok populasi beresiko. Kelompok beresiko

memiliki karakteristik biologis dan usia, perubahan kondisi

sosial,ekonomi,gaya hidup dak kejadian hidup (Stanhope & Lancaster,2004).

Beberapa individu beresiko terkena penyakit lebih tinggi daripada yang lain.

Kelompok beresiko juga merupakan kelompok dengan kebutuhan khusus atau

tambahan yang tidak hanya terbatas dalam mempertahankan

kemandirian,komunikasi,transportasi,supervise dan perawatan tetapi juga

individu-individu seperti lanjut usia .

Jumlah lanjut usia di dunia semakin bertambah sebagai hasil dari

peningkatan usia harapan hidup dan kematian (WHO,2012). Usia harapan

hidup di Indonesia adalah 69,4. Rata-rata pertumbuhan lansia berusia 80 tahun

atau lebih di dunia per tahun 3,8% dan presentase tersebut dua kali lebih

tinggi daripada usia 60 tahun keatas. Pada tahun 2050 diperkirakan Indonesia

menjadi Negara terbesar ke enam dengan jumlah lansia berusia 80 tahun atau

lebih setelah Cina,,India,USA,Jepang  dan Brasil yaitu mencapai 10 juta

population. Indonesia merupakan Negara dengan penduduk struktur lansia

karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun keatas semakin meningkat dan

lebih besar sari 7% (Kemenkes RI Nomor 264, 2010 & Tira, 2012). Jumlah



penduduk berusia 60 tahun keatas di Indonesia pada tahun 2008 adalah 7,67%

dari jumlah penduduk (Depkes RI, 2009). Menurut Riset Kesehatan Dasar

tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 8,6% dari jumlah penduduk (Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI,2010)

Perkembangan penduduk lanjut usia (lansia) di indonesia menarik

untuk diamati karena dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung meningkat.

Hal ini di pengaruhi oleh majunya pelayanan kesehatan, menurunya angka

kematian bayi dan anak, perbaiki gizi sanitasi dan meningkatnya pengawasan

terhadap penyakit infeksi (Depkes,2010). Menurut Badan Kependudukan dan

keluarga berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2011 jumlah penduduk

dunia telah mencapai angka 7 miliar jiwa dan 1 miliar diantaranya adalah

penduduk lansia. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke empat di dunia

dengan jumlah lansia 24 juta jiwa yang belum mendapat perhatian dari

pemerintah.

Keseimbangan adalah reaksi motorik yang terjadi sebagai tanggapan

dari adanya beberapa faktor antara lain input sensorik dan kekuatan otot.

Keseimbangan juga menandakan tingkat kebugaran pada seseorang, karna

seseorang yang melakukuan aktivitas fisisk secara bertahap dan teratur akan

memiliki keseimbangan yang lebih baik dibanding seseorang yang tidak

pernah melakukan aktivitas fisik.

Gangguan keseimbangan dan dan jatuh merupakan salah satu masalah

pada lansia gunarto (2005) dalam kusnanto (2007) menyatakan bahwah



31%-48% lansia jatuh karena gangguan keseimbangan akibat hyang

ditimbulkan oleh jatuh seperti cedera kepala maupun cedera jaringan lunak.

kejadian jatuh dilaporkan terjadi pada sekitar 30% orang berusia 65 tahun

keatas setiap tahunya, dan 50% dari mereka yang berusia 50 tahun keatas

(setiati,2006 : melser et al.2004)

Menurunya kemampuan fisik pada lansia mengakibatkan lansia rawan

mengalami kejadian jatuh. Berbagai faktor yang mempengaruhi adanya

jatuh atau roboh pada lansia ada beberapa hal, faktor aktivitas, faktor

lingkungan dan faktor obat-obatan.salah satunya adalah mengenai masalah

keseimbangan pada tubuh yang sering menyebabkan lansia tiba-tiba jatuh

(robosuseno,2009). Seperti diketahui komplikasi akibat jatuh seperti fraktur

colum femoris dapat mengakibatkan gangguan mobilitas pada lansia. Di

samping itu akibat dari jatuh tidak hanya menimbulkan perlukaan fisik tapi

juga menimbulkan psikis, seperti perasaan takut akan jatuh sendiri. Oleh

karena itu gangguan berjalan dan jatuh berperan penting dalam kesehatan

dan kualitas hidup para lansia (Darmojo,2006)

Survey komunitas melaporkan, sekitar 30% diatas 65 tahun pernah

mengalami jatuh setiap tahunya dan separuhnya pernah jatuh lebih dari

sekali. Bahkan pada lanjut usia diatas 80 sekitar 50% pernah mengalami

jatuh walaupun tidak semua kejadian jatuh mengakibatkan luka atau

memerlukan perawatan, tetapi kejadian luka akibat jatuh meningkat

terutama pada lansia diatas 85 tahun. Pada lansia yang jatuh, sekitar 5%



mengalami patah tulang, sekitar 1% patah tulang paha, dan 5-11 mengalami

luka berat. Luka merupakan penyebab kematian nomor 5 pada lansia dan

sebagian besar luka terjadi akibat jatuh (probosuseno,2009)

Berdasarkan data dari PSTW ”Minaula “ kendari bahwa jumlah lansia

saat ini tinggal sebayak 95 orang. Dari hasil pengamatan 8 orang lansia

didapatkan lansia tidak mampu melakukan keseimbangan tubuh  dan hanya

dapat berbaring ditempat tidur

.Dengan melihat dampak dan komplikasi jatuh yang dapat

meningkatkan mordilitas dan mortalitas bakat perlu dilakukan evaluasi

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian jatuh salah satunya

adalah penilaian terhadap keseimbangan dan gangguan berjalan yang

menempati posisi kedua faktor penyebab jatuh (jonson,2016,fuller 2000).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

peneilitian  dengan judul” identifikasi gangguan keseimbangan tubuh

pada lansia di Panti Social Tresna Werdha Minaula Kendari”

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut diatas maka dapat dirumuskan bagaimanah

“ kondisi keseimbangan tubuh lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Munaula

Kendari ?



C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

identifikasi gangguan keseimbangan tubuh lansia di Panti Sosial Tresna

Werdha Kendari.

2. Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui terjadinya gangguan keseimbangan tubuh

berdasarkan jenis kelamin di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula

Kendari

b. Untuk mengetahui terjadinya gangguan keseimbangan tubuh

berdasarkan aktivitas fisik di Panti Tresna Werdha Minaula Kendari

c. Untuk mengetahui terjadinya gangguan keseimbangan tubuh

berdasarkan lingkungan di Panti Tresna Werdha Minaula Kendari

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi

PSTW Minaula Kendari dalam rangka meningkatkan program keseimbangan

tubuh bagi lansia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi

instansi terkait untuk melakukan program  pada lansia.



3. Manfaat bagi peneliti

Merupakan pengalaman berharga dan tambahan wawasan bagi peneliti

terkait keseimbangan tubuh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori  Tentang Usia Lanjut

1. Pengertian usia lanjut

Menurut World Health Organization  (WHO), usia lanjut adalah orang

yang berusia dari 60-70 tahun  dimana terjadi kemunduran dalam melakukan

kerja fisik, hal ini disebabkan  oleh berbagai hal kompleks, dimana faktor

fisiologi yang memegang seperti kekakan kontraksi termasuk ketahanan

dimana kemunduran mencapai 50% (Nugroho,2000).

Usia lanjut sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan

manusia (Budi Anna Keliat, 1999). Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2), (3),

(4), UU no. 13 tahun 1998 tentang kesehatan dikatan bahwa usia lanjut

adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 1965, usia  lanjut adalah

mereka yang berusia 55 tahun, tidak mempunyai penghasilan,  tidak berdaya

mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidup sehari-hari dan menerima

nafkah dari orang lain. Usia lanjut bukannya penyakit, namun merupakan

tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang akan dijalani semua individu,

di tandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan

stres lingkungan. (Fatiamah, 2010)



Usia lanjut adalah seseorang yang karena usianya mengalami

perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan ini akan

memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk

kesehatannya, Oleh karena itu, kesehatan usia lanjut perlu mendapatkan

perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama

mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya

sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan (UU Kesehatan

No. 23 tahun 1992, pasal 19 ayat 1).

2. Batasan Usia Lanjut

WHO menyebutkan batasan usia lanjut meliputi: usia pertengahan,

yaitu usia 45-59 tahun, usia lanjut  yaitu usia antara 60-74 tahun, usia lanjut

tua  yaitu usia antara 75-90 tahun, dan usia sangat tua  yaitu usia diatas 90

tahun. Usia lanjut adalah individu yang mencapai usia 60 tahun yang

mencapai tahap pensiunan dan pada tahap ini usia lanjut akan mengalami

berbagai penurunan daya tahan tubuh atau kesehatan dan berbagi tekanan

psikologis. (Nugroho, 2000)

Menurut Dra. Ny. Jos Masdani lanjut usia merupakan kelanjutan dari

usia dewasa. Kedewasaan dapat dibagi menjadi empat bagaian. Pertama fase

iunventus, antara 25 dan 40 tahun, kedua: fase verilitas, antara 40 dan 50

tahun, ketiga=fase prasenium,antara 55 dan 65 tahun. Dan keempat=fase

senium, antara 65 tahun hingga tutup usia.



Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965. Lanjut usia yang

termuat dalam pasal 1 dinyatakan sebagai berikut: “seorang dapat dikatakan

sebagai lanjut usia setelah yang bersangkutan mencapai umur 55 tahun, tidak

mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan

hidupnya sehari-hari dan menerima  nafkah dari orang lain”.

Menurut (Maryam & Ekasari, 2008) Berikut ini adalah lima

klasifikasi pada lansia.

1. Pralansia (prasenilis)

Seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.

2. Lansia

Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.

3. Lansia resiko tinggi

Seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih/seseorang yang berusia 60

tahun atau lebih dengan masalah kesehatan (Depkes RI, 2003).

4. Lansia potensial

Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang

dapat menghasilkan barang/jasa (Depkes RI, 2003).

5. Lansia tidak potensial

Lansia yang tidak berdaya mancari nafkah, sehingga hidupnya

bergantung pada bantuan orang lain (Depkes RI, 2003)



3. Proses menua

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara

perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri menganti atau

mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap

infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita Menjadi tua merupakan

proses alamia, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya

yaitu anak, dewasa dan tua. Tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis

maupun psikologis. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran,

misalnya kemunduran fisik ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut

memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan

semakin memburuk, gerakan lambat, dan tubuh yang tidak proposional

(Nugroho,2000).

Menurut Undang-Undang No.9 tahun 1960 menua bukanlah suatu

penyakit tetapi merupakan proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam

menghadapi rangsangan dari dalam maupun luar tubuh.

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan proses penuaan, yaitu teori

biologi, teori psikologi dan teori sosial,dan teori spiritual. (Maryam &

Ekasari, 2008)

1. Teori biologi

Teori biologi  mencakup teori genetik dan mutasi, teori stres, teori

radikal bebas, dan teori rantai silang.

a. Teori genetik dan mutasi



Menurut teori genetik dan mutasi, menua ter program secara genetik

untuk spesies-spesies tertentu. Menua terjadi sebagai akibat dari

perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul –molekul DNA

dan setiap sel pada  saatnya akan mengalami mutasi, sebagai contoh

yang khas adalah mutasi dari sel-sel kelamin ( terjadi penurunan

kemampuan fungsi sel).

b. Immunology slow theory

Menurut immunology slow theory, sistem umum menjadi efektif

dengan bertambahnya usia dan masuknya virus kedalam tubuh yang

dapat menyebabkan keruskan tubuh.

c. Teori stres

Teori stres mengungkapkan menua terjadi akibat hilangnya sel-sel

yang digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat

mempertahankan kestabilan lingkungan internal, kelebihan usaha,

dan stres yang menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai

d. Teori radikal bebas

Radikal bebas dapat terbentu dialam bebas, tidak stabilnya radikal

bebas  (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen  bahan-

bahan organik seperti karbonhidrat dan protein. Radikal ini

menyebabkan sel-sel tidak dapat melakukan regenerasi.



e. Teori rantai silang

Pada teori rantai silang diungkapkan bahwa reaksi kimia sel-sel yang

tua atau usang menyebabkan ikatan yang kuat, khususnya jaringan

kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastisitas, kekacauan,

dan hilangnya fungsi sel.

2. Teori psikologi

Pada usia lanjut proses penuaan terjadi secara alamiah seiring

dangan penambahan usia. Perubahan psikologis yang terjadi dapat

dihubungkan pula dengan keakuratan mental dan keadaan funsional yang

efektif.

Adanya penurunan dari intelektualitas  yang meliputu persepsi,

kemampuan kognotif,memori dan belajar pada usia lanjut yang

menyebabkan mereka sulit untuk dipahami dan berinteraksi. Persepsi

merupakan kemampuan interprestasi pada lingkungan. Dengan adanya

penurunan fungsi sistem sensorik, maka akan terjadi pula penurunan

kemampuan untuk menerima, memproses, dan merespons stimulasi

sehingga terkadang akan muncul aksi/reaksi yang berada dari stimuluis

yang ada. Kemampuan kognitif dapat dikaitkan dengan penurunan

fisiologis organ tubuh.

Memori adalah kemampuan daya ingat lansia terhadap suatu

kejadian/peristiwa baik jangka pendek maupun jangka panjang.



3. Teori sosial

Ada beberapa teori sosial yang berkaitan dengan proses penuaan

yaitu teori interaksi sosial,teori penarikan diri,teori aktivitas,teori

kesinabungan, teori perkembangan, dan teori stratifikasi usia

a. Teori interaksi sosial

Teori ini  mencoba menjelaskan mengapa lansia pada suatu

situasi tertentu, yaitu atas dasarhal-hal  yang dihargai masyarakat.

Mauss (1945), Homans (1961), dan Blau  (1964) mengemukakan

bahwa interaksi sosial terjdi berdasarkan atas hukum peraturan

barang dan jasa.

Simmons (1945), mengemukakan bahwa kemampuan lansia

untuk terus menjalin interaksi sosial merupakan kunci untuk

mempertahankan status sosialnya atas dasar kemampuanya untuk

melakukan tukar-menukar

a. Teori penarikan diri

Menurut teori ini seorang lansia dikatakan mengalami proses

penuaan yang berhasil apabila ia menarik diri kegiatan terdahulu dan

dapat memusatkan diri pada persoalan pribadi serta mempersiapkan

diri dalam menghadapi kematianya.



4. Masalah Dan Penyakit Yang Sering Dihadapi Usia Lanjut

Secara umum tua atau menua,ditandai dengan kemunduran-

kemunduran biologis yang terlihat  sebagai gejala-gejala kemunduran fisik,

(Nugroho, 2000), antara lain :

1. Kulit mulai mengendur dan wajah mulai timbul keriput serta garis-garis

yang menetap.

2. Rambut kepala mulai memutih atau beruban

3. Gigi mulai lepas (ompong)

4. Penglihatan dan pendengaran berkurang

5. Mudah lelah dan mudah jatuh.

6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah.

Menurut Nugroho (2000), permasalahan yang berekaitan dengan usia

lanjut secara individu  pengaruh proses menua  dapat menibulkan berbagai

masalah baik secara fisik, biologi,mental, maupun sosial ekonomi. Semakin

usia lanjut seseorang, mereka akan mengalami kemunduran terutama

dibidang kemampuan fisik, yang dapat mengakibatkan peranan sosialnya.

Timbulnya beberapa penyakit pada usia lanjut dapat dipercepat atau

diperberat oleh faktor luar, misalnya makanan, kebiasaan hidup yang salah,

infeksi dan trauma. Sifat penyakit dapat mulai secara perlahan seringkali

tanpa tanda atau keluhan ringan, dan baru diketahui sesudah keadaanya

parah, ( Nugroho, 2000),



Secara umum masalah fisik yang sering dialami oleh para usia lanjut

menurut (Nugroho W. , 2008)antara lain:

1) Mudah jatuh

Jatuh pada usia lanjut merupakan masalah yang sering terjadi,

dan faktornya multi faktor. Banyak yang berperan didalamnya,baik

faktor instriksi  maupun dari dalam usia lanjut. Misalnya gangguan

gaya berjalan, kelemahan otot ekstremitas bawah, kekakuan sendi

dan sinkope atau pusing. Untuk faktor ekstrinsik misalnya lantai

yang licin dan tidak rata, tersandung benda, dan sebagainya.

Memang tidak dibanta, bila seseorang bertambah tua kemampuan

fisik dan mentalnya pun perlahan tetapi pasti menurun

2) Mudah lelah

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor psikologi ( perasaan bosan, keletihan, atau depresi).

b. Gangguan organisme misalnya Anemia, kekurangan

vitamin, perubahan pola tulang, ganggua pencernaan,

kelainan metabolisme, gangguan ginjal dan uremia,

ganggua faal hati, gangguan sistem peredaran darah dan

jantung.

c. Pengaruh otot, misalnya obat penenang, obat jantung,dan

obat yang melelahkan  daya kerja otot.



3) Gangguan kardiovaskuler.

Masalah atau gangguan kardiovaskuler ini meliputi nyeri dada,

sesak napas pada kerja fisik, palpatasi, edema kaki.

4) Nyeri atau ketidaknyamanan

Nyeri atau ketidaknyamanan yang biasa dirasakan pada usia

lanjut yaitu : nyeri pinggang atau punggung, nyeri sendi pinggul,

keluhan pusing, kesemutan pada anggota badan.

5) Berat badan menurun

Berat badan pada usia lanjut biasanya disebabkan oleh nafsu

makan menurun karena kurang adanya gairah hidup atau

kelesuhan, adanya penyakit kronis, gangguan pada saluran

pencernaan sehingga penyerapan makanan terganggu, dan

faktor sosioekonomi (pensiunan)

6) Gangguan eliminasi

a. Inkotinensia urine atau sering ngompol yang tanpa disadari

merupakan keluhan utama pada usia lanjut. Inkotinensia adalah

pengeluaran urine  atau peses tanpa disadari dengan jumlah dan

frekuensi yang cukup, sehingga mengakibatkan masalah

gangguan kesehatan dan sosial (Kane dkk., 1989).

b. Inkotinensia alvi

Inkotinensia alvi merupakan salah satu masalah kesehatan

yang cukup serius pada pasien geriatric.  Inkotinensia alvi



didefinisikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam

menahan dan mengeluarkan tinja pada waktu dan tempat yang

tepat.

7) Gangguan ketajaman penglihatan

Gangguan ketajaman penglihatan dapat disebabkan oleh :

kelainan lensa mata, kekeruhan pada lensa, iris mengalami proses

degenerasi menjadi kurang cemerlang, lapang pandang

menyempit, retina terjadi degenarasi, dan radang saraf mata.

8) Gangguan pendengaran

Gangguan pendengaran pada usia lanjut merupakan keadaan

yang menyertai proses menua. Gangguan pendengaran yang

utama adalah kehilangan pendengaran terhadap nada murni yang

berfrekuensi tinggi, yang merupakan suatu fenomena yang

berhubungan dengan usia lanjut.

9) Gangguan tidur

Gangguan tidur pada usia lanjut biasanya dapat disebabkan oleh

beberapa faktor yaitu :

a. Faktor ekstrinsik (luar), misalnya lingkungan yang kurang

tenang.

b. Faktor instrinsik, baik organik maupun psikogenik. Organik

berupa nyeri, gatal, kram betis, sakit gigi, sidrom tungkai

bergerak (aktasia), dan penyakit tertentu yang membuat



gelisah. Psikogenik, misalnya depresi, kecemasan, stres,

iritabilitas, dan marah yang tidak tersalurkan.

10) Mudah gatal

Usia lanjut biasanya mudah gatal hal ini sering disebabkan

oleh : kelainan kulit kering, degenerative (eczema kulit), penyakit

sistemik ( diabetes melitus, gagal ginjal, penyakit hati, alergi dan

lain-lain,

Penyakit umum yang biasa diderita para usia lanjut

diantaranya: hipertensi, diabetes melitus, Arthritis Rematoid,

demensia, stroke, osteoporosis, kontipasi, anemia, katarak,

dermatitis, Asma, Gastritis, Ulcus pepticum, (Kemala Sari : 2010),

dan gangguan kulit kering yang terjadi hampir 75% pada usia

lanjut yang memiliki usia 60 tahun keatas ( Nugroho, 2000).

Perubahan kesehatan pada usia lanjut akan mengakibatkan ketidak

mampuan usia lanjut dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama

kebutuhan aktivitas dasar sehari-hari, dan perubahan kondisi fisik

pada usia lanjut akan berpengaruh dalam melakukan kebersihan

diri.

Ada empat penyakit yang sangat erat berhubungan dengan

proses menua (Stieglitz, 1995), yakni :



1. Gangguan sirkulasi darah, misalnya hipertensi, kelainan

pembuluh darah, gangguan pembuluh darah di otak (koroner),

ginjal, dan lain-lain.

2. Gangguan metabolisme hormonal, misalnya diabetes melitus,

klimakterium dan ketidakseimbangan tiroid

3. Gangguan pada persendian, misalnya pada osteoatritis, gout

atritis, ataupun penyakit kolagen lainnya

4. Berbagai macam neoplasma.

Perjalanan dan penampilan serta sifat penyakit pada usia lanjut

berebeda denga yang terdapat pada populasi lain. Secara singkat dapat

disimpulkan bahwa penyakit pada usia lanjut (Nugroho,2000), sebagai

berikut :

1. Penyakit bersipat multi patologis/ penyakit lebih dari satu.

2. Bersipat degenaratif, saling terkait dan silent.

3. Mengenai multi organ/ multi sistem.

4. Gejala penyakit yang tidak mencul tidak jelas/ tidak khas.

5. Penyakit bersipat kronis dan cenderung menibulkan kecacatan

lama sebelum meninggal.

6. Sering terdapat polifarmasi dan iatrogenik.

7. Biasanya juga mengandung komponen psikologis dan sosial.

8. Usia lanjut lebih sensitif terhadap penyakit akut.



B. Tinjauan Teori Tentang Keseimbangan Tubuh

1. Pengertian keseimbangan

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan

proyeksi pusat tubuh pada landasan penunjang baik saat

berdiri,duduk,tansit dan berjalan (Winter,1995 dalam Howe,et

al,2008). Keseimbangan dibutuhkan untuk mempertahankan posisi

dan stabilitas ketika bergerak dari satu posisi ke posisi lain (Leh &

Scudds,2003). Keseimbangan juga merupakan kemampuan bereaksi

secara cepat dan efisien untuk menjaga stabilitas postural

sebelum,selama dan setelah pergerakan serta dalam merespon

terhadap gangguan eksternal.keseimbangan dipertahankan oleh

integrasi yang dinamik dan faktor internal sera eksternal yang

melibatkan lingkungan (Grible & Hertel,2004 dalan Cetin 2008).

Keseimbangan ada dua tipe yaitu keseimbangan statis dan

dinamis. Keseimbangan statis mempertahankan posisi yang tidak

bergerak atau berubah sedangkan keseimbangan dinamis melibatkan

kontrol tubuh karena tubuh bergerak dalam ruang (National Throws

Caaces Association,2009)

2.Penyebab Gangguan Keseimbangan

Gangguan keseimbangan pada lansia dipengaruhi oleh

perubahan yang terjadi pada sisrtem neurologis atau saraf

pusat,sistem sensorik terutama system visual, provioseptip dan



vestibuler serta ditambah dengan sistem muskuloseletal

(Miller,2004). Perubahan pada sistem neurologis dapat

menyebabkan perubahan psikososial diantaranya adalah

kerusakan kognitif, kecemasan dan ketakutan. Faktor resiko

internal dan eksternal juga dapat menyebabkan gangguan

keseimbangan pada lansia. Faktor resiko internal dapat berupa

gangguan patologis atau penyakit yang diakibatkan oleh

perubahan fisiologis dan psikososial pada lansia. Selain itu

karasteristik usia lanjut seperti usia, jenis kelamin dan pekerjaan,

riwayat jatuh yang dapat menyebabkan takut jatuh, aktivitas fisik,

nutrisi, serta medikasi dapat menjadi faktor resiko gangguan

keseimbangan. Faktor resiko eksternal dapat berupa lingkungan,

penggunaan alat bantu jalan, alas kaki serta pakaian yang tidak

adekuat (Miller,2004)

3.Dampak Gangguan Keseimbangan

Akibat dari gangguan keseimbangan adalah jatuh dan sering

mengarah pada injuri, kecacatan, kehilangan kemandirian dan

kurangnya kualitas hidup (Nevid,et al,1989). Jatuh merupakan

kejadian yang tidak disengaja sebagai konsekuensi dalam

mempertahankan pukulan yang keras, kurangnya kesadaran,

serangan paralisis yang tiba-tiba pada struk atau serangan

epilepsy (Kelong International Working Grup,1987 dalam Lord,et



al,2007). Jatuh mengakibatkan akibat keterbatasan

fisik,mengurangi kapasitas untuk melaksanakan aktivitas sehari-

hari, kegagalan sistem pernapasan dan muskuloseletal, kerusakan

fisik, fraktur pada panggul radius, ulna, humerus, kaki, leher,

injuri seperti luka memar, lecet dan terkilir, subdural hematoma,

hospitalisasi, peningkatan biaya perawatan dan bahkan mortalitas

(Johston,2001;Lord et al,2007). Resiko kejadian jatuh dapat

dikurangi dengan cara meningkatkan keseimbangan (Shing,2000)

4. Pengukuran Keseimbangan lansia

Banyak yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran

keseimbangan, beberapa diantaranya adalah Berbalance Scale

(BBS), Timed Up and Gotes (TUGT), Tinedti Performance

Orientated Mobility Asecment (POMA), fukstional Tens Reads

(FRT), dan Lateral Reals Test (LRT), TUGT, FRT, dan LRT

merupakan tes pengukuran keseimbangan yang tidak

membutuhkan waktu yang lama. Perbedaanya adalah TUGT

untuk mengukur keseimbangan statis dan dinamis sedangkan FRT

dan LRT hanya mengukur keseimbangan statis. BBS dan POMA

merupakan pengukuran keseimbangan dengan menggunakan

panduan item. Pada BBS menggunakan 14 item untuk mengukur

keseimbangan sedangkan POMA menggunakan 14 item untuk



mengukur keseimbangan ditambah 10 item untuk mengukur gaya

berjalan.( Langley & Mackintosh,2007)

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keseimbangan Tubuh

Pada Lansia

Keseimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko yaitu

faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1.) Usia

Keseimbangan berkurang bertambahnya usia

karena perubahan yang terjadi pada lansia.

(Shivonen,2004) menemukan hubungan antara usia

diatas 75 tahun dan keseimbangan yang buruk pada

penelitianya yang dilakukan pada 310 lansia yang

berusia lebih dari 60 tahun. (Netti,2003 dalam Gay et

al,2010) juga menyakatakan bahwa lebih dari 1/3

berusia 65 tahun atau lebih di dunia mengalami jatuh

dari stegahnya merupakan kejadian berulang. Jatuh

merupakan dampak langsung dari gangguan

keseimbanagn (gai,et al,2010)

2.) Jenis kelamin

Perbedaan kesimbangan antara perempuan dan

laki-laki dapat dipengaruhi oleh paktor atropometri



yang berbeda (kinei,et al,1997). Selain itu perbedaan

tersebut juga dipengaruhi oleh faktor

fisikologis,kekuatan otot,dan faktor hormonal.

Kekuatan geggaman tangan berkurang pada lansia

perempuan (lord,et al;2017)

Observasi terhadap kejadian jatuh pada 963 lansia

berusia lebih dari 65 tahun di Inggris menemukan

peningkatan kejadian jatuh pada lansia wanita lebih

tinggi daripada pria yaitu dari 30% menjadi 50%

sedangkan pada pria meningkat dari 13% menjadi 30%

(Exton & Smith,1997). Dafis,et al(1997) yang

mengkaji kejadian jatuh pada lansia Jepang yang

tinggal di Hawai menemukan bahwa kejadian jatuh

terjadi pada lansia laki-laki sebesar 13,9% dan pada

wanita sebesar 27,6%. Rata-rata kejadian jatuh pada

lansia wanita adalah 40% sedangkan laki-laki sebesar

38% dan akan terus meningkat pada usia di atas 65

tahun. Terjadinya kejadian tersebut dapat disebabkan

berkurangnya kekuatan otot pada lansia wanita dalam

pengambilan stabilitas tubuh. Lansia wanita juga

mengalami kelemahan otot pada ekstremitas bawah



sehingga kurang dapat menyangga berat badan

(Lord,et al,2007)

Kejadian jatuh lebih banyak terjadi pada lansia

wanita dihubungkan dengan penurunan hormon

estrogen pada lansia post menopause sehingga lebih

beresiko terkena osteoporosis (Mauk,2010 & Lord,et

al,2007). Berkurangnya hormone estrogen pada lansia

wanita juga akan mempengaruhi perubahan

kognitif,insomania bahkan depresi. Selain itu,

berkurangnya estrogen dapat menyebabkan tulang

kehilangan kalsium dan metabolisme serta absorbsi

nutrient menjadi kurang efektif(Mauk,2010).

Ketakutan akan jatuh juga lebih banyak terjadi pada

lansia wanita daripda laki-laki(Lord,et al,2007)

3.) Pekerjaan

Pekerjaan berhubungan dengan ketidakseimbangan

tubuh karena dikaitkan dengan kondisi lingkungan di

tempat kerja. Kondisi lingkungan tersebut diantaranya

kondisi pencahayaan, temperature dan kondisi lantai.

Selain itu, pekerjaan dapat mempengaruhi

keseimbangan juga dikaitkan dengan aktivitas dalam

pekerjaan itu sendiri (Gautshar,et al,2003). Kebisingan



dalam lingkungan kerja dapat mengakibatkan

gangguan pendengaran sehingga mempengaruhi

keseimbangan. Jenis pekerjaan tersebut di antaranya

seperti pekerjaan yang berhubungan dengan material,

pabrik, kontruksi, transportasi, pertanian dan pekerjaan

tambang (Tot & Scelton,2004).

4.) Gangguan Efektof Dan Kondisi Psikologis

Gangguan ini contohnya adalah takut jatuh,

gangguan tidur, dan kerusakan kognitif (Moilan &

Binder,2007). Ketakutan akam jatuh menyebabkan

gangguan mobilitas yang dapat mempengaruhi

keseimbangan (Tineeti,et al,1994). Takut jatuh

merupakan gejala yang terjadi setelah kejadia jatuh

dan ditandai dengan kecemasan yang tiggi terutama

saat berjalan. Namun,takut jatuh dapat juga terjadi

pada lansia yang tidak mengalami jatuh (Pelas,et

al,1997 & Aerfken,et al,1994). Takut jatuh dapat

menyebabkan lansia membatasi aktifitas fisik,

fungsional dan sosial sehingga menyebabkan

kelemahan otot, penampilan potur yang buruk dan

lambat berjalan (Tot & Scelton,2004). Takut jatuh

dapat diukur dengan menggunakan instrument FES



(Fals Epicai Scale) yang diperkenalkan oleh Tineti,et

al pada tahun 1990 (Greenberg,2011). FES telah

mengalami beberapa modifikasi yang pada awalnya

terdiri dari 10 pertanyaan misalnya FES 1. FES 1 telah

diteliti pada lansia dikomunitas dengan tau tampa

riwayat jatuh dan memiliki rehabilitas sebesar 0,96

(Yardley & neyer, et al.,2005 dalam Greenberg,2011).

Namun, FES 1 memiliki keterbatasan dalam

beradaptasi terhadap berbagai budaya dan bahasa

(Greenberg,2011).

Kesulitan tidur pada lansia dapat mempengaruhi

keseimbangan (galimi,2010). Gangguan tidur

menyebabkan waktu reaksi yang lambat, masalah pada

konsentrasi dan memori, perhatian yang kurang,

kerusakan kognitif, kesulitan dalam persepsi visual

dan orientasi, dan menggunakan medikasi. Faktor-

faktor tersebut dapat menyebabkan gangguan

keseimbangan (Crowley,2011).

5.) Penyakit kardiovaskuler

Penyakit kardiovaskuler misalnya hipotensi

ortostatik (Moylan & binder,2007, Alexsander &

Goldberg, 2005 dalam salzman, 2010). Miyamoto



(2003) menemukan relaksasi anatar keseimbangan

yang diukur dengan Berg Balance Scale (BBS) dengan

penyakit kardiovaskuler yaitu sebesar 0,353 dan alpha

kurang dari 0,05 pada 36 sampel dengan usia 65 tahun

atau lebih (Gazzole, el al. 2006). Hipotensi postural

dengan mempengaruhu keamanan dan kualitas hidup

lansia serta berkontribusi pada kejadian jatuh apalagi

jika dikombinasikan dengan gangguan penglihatan dan

hambatan lingkungan (Miller,2004).

6.) Gangguan Metabolik

Gangguan metabolik contohnya adalah gangguan

obesitas (salzman,2010). Obesistas dikaitkan dengan

status nutrisi yang diukur dengan IMT atau indek

massa tubuh berhubungan dengan keseimbangan.status

nutrisi dibagi menjadi 4,yaitu kurang jika IMT < 17

untuk laki-laki dan perempuan <18, Normal untuk

laki-laki IMT 17-23 dan perempuan 18-25, gemuk

apabila IMT 230-27 pada laki-laki dan 25-27

perempuan sedangkan obesitas jika IMT lebih dari 27

(Depkes RI,2006).

Penelitian Ringsverg,et al (1999) pada 230 lansia

wanita menghasilkan bahwa berat badab dan tinggi



badan berhubungan dengan keseimbangan dan

kekuatan otot. Lansia yang tinggi memiliki

keseimbangan yang buruk daripada lansia yang

pendek dan lansia kurus memiliki keseimbangan lebih

baik daripada lansia yang gemuk atau obesitas.

7.) Gangguan Muskuloseletal

Gangguan muskuloseletal dapat berupa kelemahan

otot, abnormalitas kaki dan nyeri kaki.

Frekuensi nyeri pada kaki meningkat seiring dengan

peningkatan usia. (Salsman,2010).

8.) Gangguan Nuorologis

Gangguan neurologis yang berhubungan dengan

gangguan keseimbangan adalah delirium, demenisa,

gangguan vestibular danstruk. (Surdaski,2001).

Strukber hubungan dengan keseimbangan karena

terjadinya stabilitas penurunan postural, berkurangnya

kordinasi, kerusakan kognitif dan sensori serta

berkurangnya aktivitas fisik. (Werdestein, et al,2008).

Lansia dengan struk yang mengalami kejadian jatuh

sebanyak sekali dalam satu tahun sebesar 30% dan

15% mengalami jatuh sebanyak dua kali atau lebih

(Tinetti,1998).



Demensia merupakan kerusakan progesif dan

fungsi kognitif yang di karasteristikan sebagai

penurunan konsisten dari dua atau lebih fungsi

intelektual (Miller,2004). Demensia berarti disfungsi

otak negeneratif termasuk penurunan memori,

konsentrasi, keterampilan bahasa yang mempengaruhi

fungsi seseorang. Delirium merupakan suatu sindrom

yang relative terjadi secara akut dan sering disebut

dengan kompusi akut tidak seperti demensia yang

merupakan kompusi kronik (Mauk,2010). Dilerium

ditandai dengan menurunya atensi disertai penurunan

kemampuan berpikir, memori, persepsi, keterampilan

psikomotor dan siklus bangun tidur (Miller,2004).

9.) Gangguan Sensori

Gangguan sensori yang mempengaruhi gangguan

keseimbangan seperti gangguan pendengaran,

penglihatan dan propiosepti (Salsman,2010). Indra

taktil dan kinestetik membuat individu mengetahui

posisi tubuh dan hubungan antar anggota tubuh dengan

lingkungan (Philips,2011). Penuaan menyebabkan

gangguan penglihatan bahkan saat kondisi

pencahayaan yang normal. Berkurangnya penglihatan



tersebut juga dihubungkan dengan kemampuan dalam

mengontrol pergerakan mata dan persepsi terhadap

warna karena sensitivitas terhadap warna berkurang

pada lansia (Feitosa,et al,2006)

Penelitian yang dilakukan Leo dan Scuds (2003)

kepada 66 lansia di komunutas berusia 69-94 tahun

dihasilkan bahwa kelompok lansia yang tidak

memiliki gangguan penglihatan memiliki

keseimbangan yang lebih baik daripada yang memiliki

gangguan penglihatan ringan.

10.) Penggunaan Beberapa Medikasi

Medikasi merupakan faktor resiko yang dapat

menimbulkan dampak fungsional negative (Miller,2004).

Penggunaan obat beberapa obat terutama 4 atau lebih

seperti antiaritmia, diuretic, digoxin, antikonvulsan,

psikotropik, dan anti depresan dapat mempengaruhi

gangguan keseimbangan . pengobata dihubungkan

dengan efeknya seperti dapat menyebabkan nyeri,

dispnea, ketidakseimbangan, keterbatasan rentang gerak,

postur yang buruk, berkuragnya persepsi sensori,

kelemahan serta deformitas serta berkurangnya kesadaran



dan kemungkinan untuk beradaptasi terhadap

kemungkinan bahaya lingkungan. (Salzman,2010)

Alasan penggunaan medikasi pada lansia adanya

penyakit kronis yang membutuhkan banyak pengobatan

seperti penyakit kardivaskuler dan diabetes (Mauk,2010).

Pengaruh polifarmasi sangat rumit seiring dengan

perubahan pada tubuh lansia yang menghasilkan

perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik.

11.) Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik merupakan beberapa pergerakan

tubuhyang dibentuk dari otot-otot skeletal dan

menghasilkan pengeluaran energi ysng diekspresikan

dengan kilokalori serta dapat dilakukan pada lingkup,

pekerjaan, waktu luang dan aktivitas rutin sehari-hari.

Aktivitas fisik juga dapat terjadi dalam melakukan

aktifitas seperti pekerjaan rumah, berkebun,

melakukan hobi, rekreasi dan olahraga, rekreasi,

olahraga. (Mauk,2010)

Aktivitas fisik dapat dibagi menjadi aktivitas

ringan,sedang dan berat. Rekomendasi untuk

melakukan aktivitas fisik moderat adalah dilakukan

setiap hari, durasi selama 30 menit sehari melalui



kombinasi aktivitas,intensitas 3,5-7 kkal/menit atau 3-

6 METS dengan frekuensi nadi maksimal kurang dari

60% atau lebih. Jenis aktivitas fisik moderat ialah

berjalan cepat, bersepeda, berenang dan berdansa.

Rekomendasi dalam melakukan aktivitas fisik.

Pada penelitian Sihvonen,et al (1998)

menyatakan bahwa lansia yang melakukan aktivitas

fisik seperti bekerja dan berjalan berkurang seiring

meningkatnya usia . aktivitas fisik secara teratur dapat

meningkatkan kekuatan dan ketangkasan, mencegah

jatuh pada lansia serta meningkatkan kesehatan dan

kemandirian lansia dalam aktivitas sehari-hari. Latihan

fisik pada lansia meliputi faktor kelenturan, kekuatan

dan keseimbangan dan peregangan. (Pender,et

al,2001)

Penelitian Werdestyen,et al (2006) dengan sampel

113 lansia dengan riwayat jatuh didapatkan hasil

bahwa kejadian jatuh berkurang 46%  pada kelompok

lansia yang dilakukan program latihan dua kali

seminggu selama lima minggu. Penelitian Maryam,et

al (2009) juga menghasilkan bahwa lansia yang



melakukan latihan keseimbangan daripada

sebelumnya.

b. Faktor Eksternal

1.) Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang dapat

mempengaruhi keseimbangan dan berkontribusi pada

resiko jatuh. Kejadian jatuh di dalam ruangan lebih sering

terjadi di dalam kamar mandi, kamar tidur dan dapur.

Sekitar 10% kejadian jatuh terjadi di tangga terutama saat

turun karena lebih berbahaya daripada saat naik tangga.

Lingkungan yang tidak aman dapat dilihat dari lingkungan

luar rumah, kamar tamu, kamar tidur, kamar mandi dan

tangga atau lorong. (APS Health Care,2010)

Lingkungan yang tidak aman pada area luar rumah

seperti kondisi jalan yang retak, jalan depan rumah sempit,

pencahayaan yang kurang, kondisi teras atau halaman

yang landai dan memiliki tepian yang lebih tinggi.(APS

Health Care,2010)

2.) Penggunaan Alat Bantu Jalan

Penggunaan alat bantu jalan dalam jangka waktu

lama dapat mempengaruhi keseimbangan sehingga dapat

menyebabkan jatuh. Ukuran, tipe dan cara menggunakan



alat bantu jalan seperti walker, tongkat, kursi roda dan

kruk berkontribusi menyebabkan gangguan keseimbangan

dan jatuh. (Cordeiro,2008)

3.) Penggunaan Alas Kaki Dan Pakaian

Penggunaan alas kaki dan pakaian yang tidak adekuat

dapat menyebabkan gangguan keseimbangan yang

berpotensi terhadap jatuh. Pakaian yang terlalu panjang

dapat menyebabkan jatuh. Penggunaan alas kaki yang

dapat mempengaruhi keseimbangan dikaitkan dengan

modelnya. Model alas kaki yang dapat mengganggu

keseimbangan dan berkontribusi terhadap jatuh adalah

alas kaki yang sempit, memiliki hak tinggi,sepatu yang

tidak pas,fiksasi yang tidak adekuat dan bawahan alas kaki

yang terlalu datar dan tebal. Penggunaan alas kaki sandal

lebih beresiko menyebabkan gangguan keseimbangan

daripada sepatu. (Lord,et al,2007

C. Tinjauan Tentang Variabel Yang Diteliti

1. Faktor Usia

Umur sebagai salah satu sifat karaketristik tentang orang yang dalam studi

epidemiologi merupakan variabel yang cukup penting karena cukup banyak

penyakit ditemukan dengan berbagai variasi frekuensi yang disebabkan oleh

umur. Peranan variabel umur menjadi cukup penting antara lain karena studi



tentang hubungan variasi suatu penyakit dengan umur dapat memberikan

gambaran tentang faktor penyebab penyakit tersebut dan umur juga dapat

merupakan faktor sekunder yang harus diperhitungkan dalam mengamati

atau meneliti perbedaan frekuensi penyakit terhadap variabel lainnya (Noor,

2008).Keseimbangan berkurang  seiring  bertambahnya  usia karena

perubahan yang terjadi pada lansia (Sihvonen, 2004). Maciel dan Guera

(2005) menemukan antara usia diatas 75 tahun dengan keseimbangan yang

buruk pada penelitianya yang dilakukan pada 310 lansia. Tinetti (2003) juga

menyatakan bahwa lebih dari sepertiga penduduk berusia 65 tahun atau lebih

di dunia sering mengalami kejadian jatuh dan terkadang b erulang-ulang.

Jatuh merupakan dampak langsung dari gangguan keseimbangan (Gai, et al,

2010).

Penelitian yang dilakukan Cordeiro et al. (2009) kepada 91 lansia di

komunitas yang berusia 65 tahun atau lebih menghasilakn bahwa lebih dari

70% lansia tersebut mengalami jatuh bahakan terjadi luka atau cedera karena

jatuh.

2. Faktor Jenis Kelamin

Selain umur, jenis kelamin merupakan determinan perbedaan kedua yang

paling signifikan di dalam peristiwa kesehatan atau dalam faktor risiko suatu

penyakit. Perbedaan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dapat

dipengaruhi oleh faktor antropometri yang berbeda (kinney, et al, 1997) .

selain itu perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor psikologis,



kekuatan otot dan faktor hormonal. Kekuatan genggaman tangan berkurang

pada lansia perempuan.Observasi terhadap kejadian jatuh pada 963 lansia

lebih dari 65 tahun di Inggris menemukan peningkatan kejadian jatuh pada

lansia anita lebih tinggi saripada pria yaitu 30% menjadi 50% sedangkan

pada pria meningkat dari 13% menjadi 30% (Leord,et al.2007). kejadian

jatuh tersebut dapat disebabkan berkurangnya kekuatan otot  pada lansia

wanita dan kurangnya kemampuan lansia wanita dalam mengembalikan

stabilitas tubuh. Lansia wanita juga mengalami kelemahan otot pada

ekstremitas bawah sehingga kurang dapat menyangga berat badan (Leord,et

al.2007).

Kejadian jatuh banyak terjadi pada lansia wanita juga dihubungkan

dengan penurunan hormone estrogen pada lansia post menopause sehingga

lebih beresiko terkena osteoporosis. Berkurangnya hormone estrogen dapat

menyebabkan tulang kehilangan kalsium dan metabolism serta absorpsi

nutrien menjadi kurang efektif. Ketakutan akan jatuh lebih banyak terjadi

pada lansia wanita daripada laki-laki (Leord,et al.,2007)

3. Faktor Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik merupakan beberapa pergerakan tubuh yang

dibentuk dari otot-otot skeletal dan menghasilkan pengeluaran energy yang

diekspresikan dengan kilokalori serta dapat dilakukan pada lingkup

pekerjaan ,waktu luang dan aktivitas rutin sehari-hari. (Pander, Mardaugh

dan Parson, 2001)



Pada penelitian sihvonen,et al (1998) menyatakan bahwa lansia

yang melakukan aktivitas fisik seperti bekerja dan berjalan berkurang

seiring meningkatnya usia. Aktivitas fisik secara teratur dapat

meningkatkan ketangkasan, mencegah jatuh pada lansia serta

meningkatkan kesehatan dan kemandirian melakuan aktifitas sehari-hari.

Latihan fisik lansia meliputi faktor kelenturan, kekuatan, keseimbangan

dan peregangan. Latihan fisik dapat memperlambat kehilangan kepadatan

tulang serta meningkatkan kekuatan otot jantung. (Clemen-Stome,et

al,.2002)

Penelitian Weedsteyan, et al (2006) dengan sampel 113 lansia

dengan riwayat jatuh didapatkan hasil baha kejadian jatuh berkurang 46%

pada kelompok lansia yang dilakukan  program aktivitas fisik setiap

harinya.



BAB III

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

A. Dasar Pemikiran Variabel

Keseimbangan merupakan kemampuan mempertahankan posisi tegak

baik saat kondisi statis maupun dinamis. Gangguan keseimbangan merupakan

dampak negative dari perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. akibat

langsung dari gangguan keseimbangan adalah jatuh. (Miller, 2004;Mauk,

2010)

Keseimbangan pada lansia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor

eksternal .faktor-faktor internal dapat mempengaruhi keseimbangan

diantaranya adalah ;usia, jenis kelamin, pekerjaan,status nutrisi dan aktivitas

fisik. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keseimbangan adalah :

penggunaan alas kaki dan faktor lingkungan.



B. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Faktor internal

1. Usia
2. Jenis kelaminan
3. Aktifitas fisik
4. Pekerjaan
5. Gangguan efektif dan

kondisi psikologis
6. Penyakit kardiovaskuler
7. Gangguan neurologis

Gangguan
keseimbanga
n tubuh

Faktor eksternal

1. Lingkungan
2. Penggunaan alas kaki dan

pakean



C. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen/variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai

faktor penyebab terjadinya gangguan keseimbangan tubuh yaitu faktor

usia,jenis kelamin dan aktivitas fisik.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen/variabel terikat dalam penelitian ini adalah para lansia

yang mengalami gangguan keseimbangan tubuh

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif:

1. . Gangguan keseimbangan merupakan dampak negative dari perubahan-

perubahan yang terjadi pada lansia. akibat langsung dari gangguan

keseimbangan adalah jatuh. (Miller, 2004;Mauk, 2010)

2. Faktor jenis kelamin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

mengelompokan lansia dan mengidenfikasi gangguan keseimbangan tubuh

atau resiko jatuh berdasarkan jenis kelamin. Dengan kriteria objektif :

a. Presentase lansia laki-laki

b. Presentase lansia perempuan

3. Faktor aktivitas fisik yang dimaksud dalam penelitian Ini adalah jumlah

aktivitas yang dilakukan lansia minimal 20-30 menit sebanyak 3 kali

seminggu. Meliputi pekerjaan rumah tanggan,senam lansia,berjalan atau

berolahraga.dengan criteria objektif :



a. Faktorresiko, gangguan keseimbangan, apabila responden menjawab 60-

100%

b. Bukan faktor resiko,  gangguan keseimbangan, apabila responden

menjawab <60%

4. Faktor lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana

kondisi lingkungan di sekitar  lansia seperti kondisi ruangan, pencahayaan,

keadaan lantai, dan kamar mandi. Dengan criteria objekti

a. Faktor resiko apabila responden menjawab 60-100%

b. Bukan faktor resiko apabila responden menjawab <60%



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei deskriptif yang bertujuan untuk

memperoleh suatu gambaran atau informasi secara obyektif tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi gangguan keseimbangan tubuh pada lansia di PSTW

Minaula Kendari.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PSTW Minaula Kendari dan dilalaksanakan

setelah selesai melakukan ujian proposal.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami gangguan

keseimbangn tubuh di PSTW Minaula Kendari. Adapun data lansia yang

mengalami gangguan keseimbangan  tubuh  yaitu  berjumlah 95 orang ,

berdasarkan data di PSTW Minaula Kendari.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari lansia di PSTW

Minaula Kendari yang mengalami gangguan keseimbangan  tubuh, dengan

mengambil mengambil semua populasi yang ada.penelitian sedang

berlangsung, dengan kriteria sampel:dengan mengambil 25% dari jumlah



populasi yaitu 25/100 x 128 =33 pasien hal ini berdasarkan pendapataan

Arikunto (1998:98) bahwa apa bila populasi >100 maka sampel di ambil 25-

30% dan apabila jumlah populasi < 100, maka sampel diambil 30-50% dari

jumlah populasi yang ada kemudian untuk menentukan sampel dalam

penelitian ini digunakan untuk accidental sampling yaitu suatu teknik

pengambilan sampel dimana pada saat penelitiaan sedang berlansung dengan

criteria sampel :

a. Bersedia untuk diteliti

b. Sampel adalah lansia yang mengalami gangguan keseimbangan tubuh

berdasar di PSTW Minaula Kendari

c. Lansia yang beresiko jatuh dan bahkan pernah menglami jatuh

D. Jenis Dan Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu

data yang diperoleh langsung dari responden, dengan menggunakan angket

yang berisi daftar pertanyaan. Pengumpulan data dilakukan dengan

membagikan selebaran daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden yang

menjadi sampel dalam penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari

data lansia yang mengalami gangguan keseimbngan tubuh dengan

menggunakan angket kuosioner yang berisi daftar pertanyaan yang dibuat



oleh peneliti dengan mengacu pada definisi operasional dan kriteria objektif

yang telah dibuat.

F. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Coding, yaitu memberikan kode pada setiap kata untuk memudahkan

mengolah data

b. Editing, yaitu untuk memeriksa setiap halaman atau nomor dari tabel

surveier, apakah semua terisi dan apakah telah sesuai dengan cara

pengisian

c. Scoring, yaitu memberikan skor pada setiap hasil pengisian kuesioner

dari responden

d. Tabulating, yaitu menyusun data-data kedalam table sesuai

kategorinya untuk melanjutkan di analisis

G. Analisa Data

Proses analisa data dimulai dengan pengolahan sejumlah data yang

telah terkumpul. Analisa deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil

penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel persentasi dari jawaban

responden untuk setiap pertanyaan bagi masing-masing variabel penelitian.



Adapun rumus yang digunakan adalah:

X=

Keterangan:

x : presentase dari variabel yang diteliti

f :jumlah responden berdasarkan variabel

n : jumlah sampel penelitian

K : Konstanta (100%) (Budiarta, 2001 :59)

Dari perhitungan tersebut diperoleh presentase jumlah responden

berdasarkan variabel yang diteliti, sehingga dapat disimpulkan

mengenai faktor yang dominan terhadap gangguan keseimbangan

tubuh

H. Penyajian Data

Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi

presentase disertai penjelasan-penjelasan tabel.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

A. Letak geografis

Panti Sosial Tresna Wherdha Kendari (PSTW) Minaula didirikan

pada tahun 19979/19970, yang bertujuan untuk mengatasi

permasalahan sosial di Sulawesi Tenggara Khususnya permasalahan

lanjut usia terlancar.

Panti sosial tresna werdha minaula berlokasi ± 24 Km dari kota

kendari tepatnya  di Desa Ranooha Kecematan Ranomeeto

Kabupaten Konawe Selatan dengan luas area ± 3000 m². Adapun

batas wilaya Panti Sosial Tresna Werdha Minaula adalah sebagai

berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros  Bandara

Haluoleo

2. Sebelah selatan berbatasan dengan lahan perkebunan

masyarakat

3. Sebelah barat berbatasan dengan perumahan masyarakat

4. Sebelah timur berbatasan dengan permahan masyarakat



a. Lingkungan/sarana fisik

Panti sosial Tresna Werdha Minaula (PSTW) memiliki sarana

fisik sebanyak 26 unit salah satunya 26 unit memiliki wisma yaitu :

damai, bahagia , sentosa, aman, abadi, plamboyan,makmur,ramai,

sejahtera, segar, dan adil, di masing-masing wisma memiliki kamar

mandi yang berada didalam kamar.

b.   status

Panti Sosial Tresna Wherda Minaula Kendari di resmikan oleh

mentri sosial republik indonesia (RI) Bapak suparjo pada tangal 7

Desember 1981. Pada awal beroprasi Panti Sosial Tresna Wherda

Minaula menyantuni usia lanjut terlantar atau jompo sebanyak 20

orang, dan jumlah ini berkembang terus sehingga pada tahun

19982/1983 mencapai usia lanjut atau jompo,keadaan ini bertahan

hingga tahun 2001 dan bertambah dari tahun ketahunya

c.   Jenis Kegiatan Lansia di panti werdha

jenis kegiatan yang dilakukan oleh usia lanjut selama

berada di panti werdha,antara lain ; kegiatan bimbingan kerohanian

pada hari senin, bimbingan keterampilan (pengayan tikar,membuat

tudung/topi), berkebun, pelayanan kesehatan,dan kegiatan senam

lansia yang dilakukan pada setiap hari jum,at.



2. Karasteristik responden

Penelitian yang penulis lakukan mengenai ‘Identifikasi gangguan

keseimbangan tubuh pada Lansia di PSTW Minaula Kendari” yang

dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 29 juni 2017, dengan cara

mengumpulkan data melalui lembar observasi dengan teknik accidental

sampling dari 33 responden, dan didapatkan hasil sebagai berikut

a. Kelompok Umur

Tabel 5.1 Distribusi Kelompok Umur Penderita keseimbangan tubuh

pada lansia di PSTW Minaula Kendari

No Kelompok Umur Frekuensi (f) Presentase (%)

1 60-65 12 37

2 66-70 1 3,0

3 71-75 8 24,0

4 76-80 5 15,0

5 81-85 7 21,0

6 >85 1 15,0

Total (n) 33 100%

Sumber : Data primer diolah Juli 2017

Tabel 5.1 diatas menunjukan bahwa dari 33 responden yang tertinggi yaitu

pada kelompok umur 60-65 tahun  sebanyak 12 orang (28%),kemudian

kelompok umur 66-70 tahun  sebanyak 1 orang (25%), kelompok umur 71-75



sebanyak 8 orang (15,7%),kelompok umur 76-80 sebanyak 5 orang (15,7%),

kelompok umur .65 tahun sebanyak 3 orang (9,%), dan kelompok umur 36-45

sebanyak 2 orang (6,3%).

b. Jenis Kelamin

Tabel 5.2 Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis

kelamin yang mengalami Keseimbangan tubuh pada lansia di PSTW

Minaula Kendari

No Jenis Kelamin Frekuensi (f) Presentase (%)

1 Laki-laki 19 58

2 Perempuan 14 42

Total (n) 33 100

Sumber : Data primer Diolah Juli 2017

Tabel 5.2 diatas menunjukan bahwa dari 33 responden, jumlah

frekuensi laki-laki sebanyak 19 orang (58%), dan untuk frekuensi

perempuan sebanyak 14 orang (42%).

3. Variabel Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 26-29 juli 2017 Di

PSTW Minaula Kendari, dengan jumlah sampel sebanyak 33 orang dan

untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut



1. Tabel 5.3 Distribusi presentase resiko gangguan

keseimbangan tubuh berdasarkan presentase jenis kelamin

No Jenis kelamin Frekuensi (f) Presentase (%)

1 Laki-laki 20 54

2 Perempuan 13 46

Total (n) 33 100,00

Sumber : Data Primer diolah juni 2017

Berdasarkan table diatas menunjukan bahwa dari 26 responden

yang memiliki faktor resiko ganggaun keseimbangan tubuh,untuk

presentase laki-laki sebanyak 14 orang (54%) dan untuk presentase

perempuan sebanyak 12 orang (46).

2. Tabel 5.4 Distribusi aktifitas fisik lansia di PSTW Minaula

Kendari

No Aktifitas fisik Frekuensi (f) Presentase (%)

1 Faktor penyebab 22 67

2 Bukan faktor

penyebab

11 33,3

Total (n) 33 100,00

Sumber ; Data primer diolah Juni 2017

Berdasarkan table diatas menunjukan bahwa dari 33 responden

diperoleh frekuensi tertinggi adalah faktor resiko  sebnyak 22 orang



(67%) dan terendah adalah bukan faktor resiko sebanyak 11 orang

(33,3%)

3. Tabel 5.5 Distribusi lingkungan Lansia di PSTW Minaula

Kendari

No Lingkungan Frekuensi (f) Presentase (%)

1 Faktor penyebab 0 0

2 Bukan faktor

penyebab

33 100

Total 33 100,00

Sumber : Data primer diolah Juli 2017

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa dari 33 responden

diperoleh frekuensi tertinggi adalah faktor resiko sebanyak 33 orang

(100,00) dan terendah adalah bukan faktor resiko sebanyak 0 orang.

B. Pembahasan

1. Identifikasi gangguan keseimbangan tubuh pada lansia Di PSTW

Minaula Kendari

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 26-29 juni 2017

presentase yang mengalami gangguan keseimbangan tubuh pada lansia

laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki sebanyak 19

orang dan l4 orang.dari hasil penelitian diatas menunjukan bahwa tidak

selamanya gangguan keseimbangan tubuh lebih banyak terjadi pada lansia



perempuan, karena sekarang perempuan tidak hanya berdiam diri di

rumah tetapi terkadang mereka juga melakukan pekerjaan sama halnya

dengan laki-laki.

Hal tersebut sejalan degan penelitian yang dilakukan oleh cordeiro et

al, (2009),hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya hubungan

antara jenis kelamin dengan keseimbangan pada lansia. Tidak adanya

hubungan tersebut bisa disebabkan oleh faktor aktivitas yang sama

dilakukan oleh lansia perempuan dan lansia laki-laki.kebanyakan lansia

wanita sudah sering melakukan aktivitas seperti senam,membersihkan

rumah ataupun berkebun sehingga ia rentan terkena gangguan

keseimbangan, bahkan terkadang laki-laki yang hanya berdiam diri di

rumah karena tidak ada pekerjaan,atau karena suatu penyakit yang di

derita.

2. Identifikasi Gangguan Keseimbangan Tubuh Berdasarkan Faktor

Aktivitas Fisik

Rata-rata aktivitas fisik yang dilakukan oleh lansia dalam

penelitian ini adalah 4 aktifitas seperti membersihkan rumah,berjalan

sekitar rumah,berolahraga atau senam dan berkebun,dari hasil penelitian

yang dilakukan dari tanggal 26-29 juli 2017 menunjukan bahwa tidak

semua lansia yang melakukan aktivitas fisik tidan berseiko mengalami

gangguan keseimbangan.



Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya hubungan antara

aktivitas fisik dan keseimbangan,aktivitas fisik dikategorikan berdasarkan

tipe, frekuensi, dan durasi dari aktivitas fisik dalam penelitian ini berbeda-

beda. Aktivitas fisik dapat mempertahankan fungsi muskuloseletal

sehingga dapat mempertahankan keseimbangan tubuh pada lansia. Hasil

penelitian maryam et al (2009) menyebutkan bahwa lansia yang memiliki

aktivitas yang kurang beresiko terjadinya gangguan keseimbangan

daripada lansia yang aktivitasnya baik.

3. Identifikasi Gangguan Keseimbangan Tubuh Berdasarkan Faktor

Lingkungan

Lansia yang tinggal dilingkunagn yang  aman lebih banyak daripada

yang tidak aman. Sekitar 10% kejadian jatuh terjadi krena lingkungan

yang kurang bagus. Lingkungan rumah yang kurang bagus juga dapat

dilihat dari kondisi pencahayaan lantai dan keadaan sekitar ruangan.

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa lingkungan dtempat tinggal

lansia yaitu Di PSTW Minaula Kendari sudah memiliki lingkungan yang

cukup aman seperti pencahayaan yang bagus,lantai kamar mandi yang

tidak licin,sandaran di kursi kuat. Dan lingkungan yang masih kurang

aman yaitu lantai teras di lingkungan lansia yang kurang aman yaitu

keadaan lantai yang belum rata.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 26-29 juli 2017 tentang identifiksai

gangguan keseimbangan tubuh pada lansia di PSTW Minaula Kendari Tahun

2017, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kelamin dan aktivitas fisik

tidak mempengaruhi gangguan keseimbangan dan lingkungan mempengaruhi

ganggau keseimbangan :

1. Untuk presentase jenis kelamin berdasarkan faktor resiko, menunjukan

bahwa dari 26 responden yang memiliki faktor resiko ganggaun

keseimbangan tubuh,untuk presentase laki-laki sebanyak 14 orang (54%)

dan untuk presentase perempuan sebanyak 12 orang (46).

2. Untuk gangguan keseimbangan berdasarkan faktor aktivitas fisik,

menunjukan bahwa dari 33 responden diperoleh frekuensi tertinggi

adalah faktor resiko  sebnyak 22 orang (67%) dan terendah adalah bukan

faktor resiko sebanyak 11 orang (33,3%)

3. Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa dari 33 responden diperoleh

frekuensi tertinggi adalah faktor resiko sebanyak 33 orang (100,00) dan

terendah adalah bukan faktor resiko sebanyak 0 orang.



B. Saran

1. Bagi PSTW Minaula Kendari semoga dengan penelitian dapat member

gambaran berapa banyak lansia yang terkena gangguan keseimbangan dan

lebih diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan

keseimbangan tersebut agar cepat diatasi.

2. Bagi institusi pendidikan Poltekes Kemenkes Kendari dapat menjadi

referensi tambahan mengenai salah satu faktor yang mempengaruhi

gangguan keseimbangan tubuh pada lansia

3. Bagi peneliti, agar hasil penelitian ini menjadi suatu aplikasi tridharma

perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam menempuh

pendidikan di Politeknik Kesehatan Jurusan Keperawatan Kementrian

Kesehatan Republik Indonesia.
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Lampiran 1

SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Umur :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi responden dari

penelitian yang akan dilakukan oleh saudara MARDILAH mahasiswa D3

keperawatan politeknik kesehatan kemenkes kendari, dengan judul

penelitian “ identifikasi gangguan keseimbangan tubuh pada lansia di

PSTW Minaula Kendari “ tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Saya memahami bahwa data ini bersifat rahasia. Demikian surat ini saya buat

dengan tujuan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari,            2017

Responden

(...............................)



Lampiran 2

KUISIONER PENELITIAN

IDENTIFIKASI GANGGUAN KESEIMBANGAN TUBUH

PADA LANSIA DI PSTW MINAULA KENDARI

A. Identitas responden :

Isilah data – data

1. Nama/inisial :

2. No responden :

3. Hari/tanggal :

4. Nama wisma :

B. Isilah jawaban dengan benar pada kolom jawaban atau lingkari pada angka

pilihan jawaban sesuai dengan responden !

a. Jenis kelamin

No Pertanyaan/Pernyataan Jawaban

1. Usia Tahun

2. Jenis Kelamin L :

P :

3. Berapa kali kakek/nenek pernah

mengalami jatuh dalam 6 bulan terakhir

a. Tidak pernah

b. kali

4 Kegiatan apa saja yang kakek/nenek

lakukan sekurang-kurangnya 20 menit

dalam sehari

a. Pekerjaan rumah

tangga

b. Senam lansia

c. Berjalan kaki

d. Berkebun



b. Aktifitas fisik

Berilah tanda conteng (√ ) pada kolom sesuai dengan jawaban responden !

No Aktivitas Sangat sering

melakukan

Sering

melakukan

Jarang Tidak

pernah

1. Membersihkan

rumah

2. Berjalan disekitar

rumah

3. Berolahraga/senam

4. berkebun

c. Lingkungan

Berilah tanda conteng (√ ) pada kolom sesuai dengan jawaban responden !

No Lingkungan Ya Tidak

1. Apakah sandaran lengan kursi kuat untuk menyangga saat

duduk

2. Apakah pencerahan diruangan baik

3. Apakah lantai diteras rata

4. Apakah lantai dikamar mandi licin
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