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ABSTRAK 

 
Latar Belakang  
Angka kejadian jatuh di panti wreda adalah 2 – 3 kali lebih tinggi daripada kelompok lansia yang 
dwelling (sekitar 1,7 kali jatuh per tempat tidur per tahunnya). 10-25 % kejadian jatuh di panti 
wreda menyebabkan fraktur, luka laserasi, atau memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.  
Tujuan  
Untuk melihat hubungan usia dan jenis kelamin, terhadap risiko jatuh pada lansia. 
Metode Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian survei analitik dan dengan rancangan penelitian 
cross sectional. Variabel penelitiannya adalah usia, jenis kelamin, dan risiko jatuh. Risiko jatuh 
diperiksa denganTimedUp and Go Test. 
Data yang diperoleh dianalisis denganuji statistik PearsonProduct Moment dan Chi-Squaredengan 
α =0,05. 
Hasil  
Dari hasilTimed Up and Go Testpada lansia diketahui risiko tinggi jatuh 87% dan risiko jatuh 
rendah hanya 13%. Hasil uji statistik Pearson Product Moment terhadap hubungan usia dan risiko 
jatuh didapatkan nilai p = 0,343, nilai ini lebih besar dari α (0,05) dan r = 0,132. Hasil uji Chi-
Square terhadap hubungan jenis kelamin dan risiko jatuh didapatkan nilai p = 0,022 , nilai ini lebih 
kecil dari α (0,05) 
Simpulan  
Ada hubungan antara jenis kelamin lansia dengan risiko jatuh, tetapi tidak ada hubungan usia 
dengan risiko jatuh. 
 
Kata kunci:  
Jenis kelamin, Risiko jatuh, Usia, Tes Timed Up and Go 
 

ABSTRACT 
Background 
The incidence of falls in nursing homes is 2-3 times higher than the elderly group who are 
dwelling (about 1.7 times per bed per year). 10-25% of cases of falls in nursing homes cause 
fractures, lacerations, or require further treatment at the hospital. 
Aims 
To see the relationship between age and sex, and the risk of falls in the elderly. 
Research methods 
This research was carried out by analytic survey research and cross sectional research design. 
The research variables are age, sex, and risk of falls. The risk of fallswas checked by the Timed 
Up and Go Test.The data obtained were analyzed by Pearson Product Moment and Chi-Square 
statistical tests with α = 0.05. 
Results 
From the results of the Timed Up and Go Test on the elderly, it was known that high risk falls 87% 
and the risk of falling low is only 13%. The results of the Pearson Product Moment statistical test 
on the relationship of age and risk of fall obtained p = 0.343, this value was greater than α (0.05) 
and r = 0.132. The Chi-Square test results on the relationship of sex and the risk of falling 
obtained a value of p = 0.022, this value was smaller than α (0.05). 
Conclusion 
There was a relationship between elderly sex and the risk of falls, but there was no relationship 
between age and the risk of falls. 
 
Keywords:  
Age, Gender, Risk of fall, Timed Up and Go Test 
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Latar Belakang 
Indonesiaberdasarkan data proyeksi 
penduduk, pada tahun 2015 terdapat 21,68 
juta jiwa atau sebesar 8,49% dari populasi 
penduduk adalah lansia. Hal ini 
menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 
negara yang akan memasuki era penduduk 
menua (aging population) karena jumlah 
penduduknya yang berusia lebih dari 60 
tahun melebihi angka 7% (Badan Pusat 
Statistik, 2015).  
Populasi lansia di Indonesia diprediksi 
meningkat lebih tinggi dari pada populasi 
lansia di dunia setelah tahun 2100 
(Infodatin, 2016). Provinsi dengan 
presentase lansia tertinggi adalah 
Yogyakarta (13,4%) dan terendah adalah 
Papua (2,8%), sedangkan Jawa Barat sebesar 
8,1% (Kemenkes RI, 2016).  
Dengan bertambahnya usia tidak dapat 
dihindari penurunan kondisi fisik, baik 
berupa berkurangnya kekuatan fisik yang 
menyebabkan individu menjadi cepat lelah 
maupun menurunnya kecepatan reaksi yang 
menyebabkan gerak-geriknya menjadi 
lamban. Selain itu timbulnya penyakit yang 
biasanya juga tidak hanya satu macam tetapi 
multipel, menyebabkan usia lanjut 
memerlukan bantuan yang bersifat holistik. 
Salah satu sebab yang dapat menurunkan 
kondisi fisik lansia termasuk mengubah 
kondisi lansia yang semula sehat, bahagia 
dan mandiri menjadi sebaliknya adalah 
kejadian jatuh.  
Jatuh adalah suatu kejadian yang dilaporkan 
korban atau saksi mata yang melihat 
kejadian, yang mengakibatkan seseorang 
mendadak terbaring atau terduduk di lantai 
atau di tempat yang lebih rendah dengan 
atau tanpa kehilangan kesadaran atau luka 
(Artinawati, 2014). Jatuh sering terjadi atau 
dialami oleh usia lanjut. Banyak faktor 
berperan didalamnya, baik faktor intrinsik 
dalam diri lansia tersebut seperti gangguan 
gaya berjalan, kelemahan otot ekstremitas 
bawah, kekakuan sendi, sinkope dan 
dizzines, serta faktor ekstrinsik seperti lantai 
yang licin dan tidak rata, tersandung benda-
benda, penglihatan kurang karena cahaya 
kurang terang, dan sebagainya. Jatuh adalah 
suatu kejadian yang dilaporkan penderita 
atau saksi mata, yang melihat kejadian 
mengakibatkan seseorang mendadak 
terbaring/terduduk di lantai/tempat yang 
lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan 
kesadaran atau luka. 

Angka kejadian jatuh dan cidera karena 
jatuh telah meningkat tajam di kalangan 
lansia. Didapatkan 1 dari 3 lansia berusia 65 
tahun mengalami kejadian jatuh, 20% 
sampai 30% nya mengalami cedera (Renfro 
dan Fehrer, 2011). 
Angka kejadian jatuh di panti wreda adalah 
2 – 3 kali lebih tinggi daripada kelompok 
lansia yang dwelling (sekitar 1,7 kali jatuh 
per tempat tidur per tahunnya). 10-25 % 
kejadian jatuh di panti wreda menyebabkan 
fraktur, luka laserasi, atau memerlukan 
perawatan lebih lanjut di rumah sakit 
(Sihombing, 2010).  

 
Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
adakah korelasi usia lansia dengan risiko 
untuk mengalami jatuh. 
 
Metode 
Desain 
Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dan desain korelasi dengan 
pendekatan cross sectional. 
 
Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah para 
lansia penghuni Panti Sosial Tresna Werdha 
Unit Abiyoso Yogyakarta sebanyak 126 
lansia.  
 
Kriteria inklusi dan eksklusi 
Lansia dengan usia minimal 60 tahun, dapat 
berkomunikasi verbal, dan bersedia 
dilibatkan dalam penelitian ini. Lansia yang 
dalam keadaan sakit tidak dapat disertakan. 
 
Ukuran sampel 
Dengan memerhatikan kriteria inklusi dan 
eksklusi, hanya sebanyak 54 lansia yang 
dapat disertakan dalam penelitian. 
 
Variabel studi 
Variabel bebas 
Variabel bebas adalah usia dan jenis kelamin  
  
Variabel terikat 
Variabel terikat adalah kecemasan kematian.  
 
Instrumen pengumpulan data 
Untuk usia dan jenis kelamin, data diperoleh 
berdasarkan informasi yang diberikan oleh 
lansia sendiri maupun dari pengurus panti. 
Untuk risiko jatuh lansia, data dikumpulkan 
dengan melakukan tes Time Up and Go 
(TUG) yakni dengan pengukuran 
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keseimbangan lansia. Peneliti menyiapkan 
peralatan berupa kursi, meteran dan 
stopwatch. Peneliti membuat garis dilantai 
sepanjang 3 meter dengan memakai titik 
awal dari kursi responden. Peneliti 
memberikan perintah “Go”, kemudian 
responden berdiri dari kursi, jalan mengikuti 
garis pada lantai, berbalik, berjalan kembali 
ke kursi dan duduk. Peneliti mencatat 
keseluruhan waktu yang dibutuhkan oleh 
responden. Interpretasi: kurang dari 14 detik 
= risiko jatuh rendah; 14 detik atau lebih = 
resiko jatuh tinggi 47 orang ( 
 
Analisis data 
Analisis data menggunakan perangkat lunak 
SPSS versi 18. Area yang diuji adalah: umur 
dan jenis kelamin yang diuji hubungannya 
terhadap risiko jatuh. Data normalitas diuji 
dengan tes Kolmogorov-Smirnov. Uji 
koefisien korelasi Pearson Product Moment 
digunakan untuk menentukan hubungan 
antara usia dan risiko jatuh, sedangkan untuk 
jenis kelamin dan risiko jatuh digunakan uji 
Chi-Square. Nilai p<0,05 dianggap 
bermakna secara statistik.  
 
Hasil 
Keseluruhan responden berjumlah 54 orang 
dengan usia 60 sampai dengan 74 tahun. 
Dari jumlah tersebut, responden laki-laki ada 
18 orang (33,3%) dan perempuan 36 orang 
(66,7%). Peneliti juga mendapatkan 
gambaran tentang latar belakang agama 
responden yakni: Islam 46 orang (85,1%), 
Katolik 5 orang (9,3%), dan Kristen 3 orang 
(5,6%). Risiko jatuh lansia yang diukur 
dengan TUG diperoleh data sebagai berikut: 
risiko tinggi 47 orang (87%) dan risiko 
rendah 7 orang (13%) (Tabel 1).  
   
Tabel 1 Karakteristik responden 
n = 54 

    Jh % 
JENIS 
KELAMIN 

 Laki 
Perempuan 

18 33,3 
36 66,7 

AGAMA Islam  
Katolik 
Kristen 

224 58,6 
9 2,4 
149 39,0 

RISIKO 
JATUH 

Tinggi  
Rendah 

47 87 
7 13 

  
Tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara usia dan risiko jatuh pada lansia (p 
value = 0,343, nilai ini lebih besar dari 
α0,05, dan r = 0,132) (Tabel 2). 
 
 
 

Tabel 2 Output Pearson Correlation antara 
Usia dan Risiko Jatuh Lansia 
 

 Risiko Jatuh 
Umur Pearson Correlation 0,132 

Sig. (2-tailed) 0,343 
N 54 

 
Terdapat hubungan yang signifikan antara 
jenis kelamin dan risiko jatuh pada lansia (p 
value = 0,022 , nilai ini lebih kecil dari α 
0,05) (Tabel 3). 
 
Tabel 3 Output Chi-Square antara Jenis 
Kelamin Lansia dan Risiko Jatuh 
 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,252a 1 ,022 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5.  

The minimum expected count is 2,33. 
 
Output crosstabulation memperlihatkan 
bahwa 5 lansia laki-laki (27,7%) risiko jatuh 
rendah dan 13 lansia (72,3%), dan 2 lansia 
perempuan (5,6%) risiko jatuh rendah dan 
34 lansia (94,4%) risiko jatuh tinggi (Tabel 
4) 
 
Tabel 4 Output Crosstabulation Jenis 
Kelamin Lansia dan Risiko Jatuh  
 2 

Total Rendah Tinggi 
1 Lk 5 13 18 

Pr 2 34 36 
Total 7 47 54 

 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan  
sebagian besar (87,0%) lansia memerlukan 
waktu > 14 detik untuk menyelesaikan uji 
TUGyang menunjukan bahwa lansia 
memiliki risiko jatuh tinggi. Sedangkan 
secara observasi, lansia mengalami kesulitan 
saat akan mulai berjalan dari posisi duduk 
serta membutuhkan waktu untuk 
menyeimbangkan tubuhnya sebelum mulai 
berjalan, dan ada beberapa lansia juga 
mengalami kesulitan untuk 
menyeimbangkan badannya saat berjalan 
sehingga memakan waktu lebih lama.  
Hal ini disebutkan dalam Priyoto (2015) 
bahwa pada lansia akan terjadi perubahan 
fisik, seperti perubahan pada sistem 
muskuloskeletal di mana terjadi kehilangan 
densitas (kepadatan) tulang, pergerakan 
pinggang, lutut dan jari-jari  terbatas, serta 
persendian membesar dan menjadi kaku. 
Pernyataan ini sesuai dengan temuan di 
PSTW Unit Abiyoso Yogyakarta dimana 
lansia juga mengatakan memiliki penyakit 
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sendi yang dimanifestasikan dengan nyeri 
dan kaku pada sendi kaki. 
Pada penelitian ini hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
antara usia dan risiko jatuh pada lansia (p 
value = 0,343, nilai ini lebih besar dari α 
0,05, dan r = 0,132). Temuan ini sesuai hasil 
penelitian lain yang dilakukan oleh Zarpas 
dan Lagana (2015) dimana tidak terdapat 
hubungan antara usia dan kejadian jatuh. 
Mereka menyebutkan bahwa keadaan fisik 
maupun keadaan kesehatan lansia yang 
menentukan tinggi rendahnya risiko jatuh, 
bukan usia. Jika merujuk kepada Chandler 
(2000) keseimbangan tubuh yang baik –yang 
mempengaruhi risiko jatuh itu sendiri- 
dikontrol oleh sistem informasi sensoris 
(yang komponennya antara lain terdiri dari 
visual, vestibular, dan somatosensoris), 
kekuatan otot, respon otot-otot postural yang 
sinergis, kemampuan beradaptasi, dan 
rentang gerak sendi. Sementara Suhartono 
(2005) menyebutkan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi keseimbangan tubuh 
meliputi: pusat gravitasi (Center of Gravity – 
COG), garis gravitasi (Line of Gravity – 
LOG), dan bidang tumpu (Base of Support – 
BOS). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa jika tubuh lansia –berapa pun 
usianya- masih prima dalam hal kontrol 
keseimbangan maupun komponen-
komponen yang mempengaruhi 
keseimbangan maka risiko jatuh tetaplah 
rendah, demikian pula sebaliknya. 
Temuan lain dalam penelitian ini yaitu 
tentang adanya hubungan yang bermakna 
antara jenis kelamin lansia dan risiko jatuh 
dimana dengan uji statistik Chi-Square 
diperoleh nilai p = 0,022 dimana nilai ini 
lebih kecil dari α (0,05). Secara klinis lansia 
perempuan lebih berisiko jatuh daripada 
lansia laki-laki. Hal ini dikarenakan 
kekurangan estrogen pada perempuan lanjut 
usia menyebabkan osteoclastogenesis 
menurun dan terjadi kehilangan massa 
tulang. Kehilangan massa tulang dapat 
menyebabkan perubahan postur tubuh yang 
mempengaruhi risiko jatuh (Susilo, Limyati, 
dan Gunawan, 2017) 
Perempuan lebih berisiko jatuh daripada 
laki-laki sesuai dengan penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Prasetya, Wibawa, dan 
Adiputra (2014) dengan hasil 81,3% lansia 
laki-laki dan 86,7% lansia perempuan 
mengalami kifosis, sehingga perubahan 
postur ini menyebabkan lansia perempuan 
lebih berisiko mengalami jatuh dari pada 
lansia laki-laki. Sama dengan temuan dalam 
penelitian ini, lansia perempuan yang 

dengan risiko jatuh rendah hanya 5,6% dan 
ini lebih kecil dari lansia laki-laki 27,7% 
pada kategori yang sama.  

 
 

KESIMPULAN 
Ada hubungan yang bermakna antara jenis 
kelamin dan risiko jatuh pada lansia di 
PSTW Unit Abiyoso Yogyakarta, namun 
tidak dengan usia lansia. 
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