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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari dan proses 

alami yang dialami oleh orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Setiap 

orang ingin menjalani kehidupan yang damai serta menghabiskan masa 

pensiun yang baik bersama anak dan cucu tercinta. Di usia tua ini, seseorang 

sangat rentan terjatuh karena berbagai faktor, antara lain kekuatan otot yang 

melemah, kelelahan dan pusing (vertigo). 

 

Menurut Junaedi, Vertigo merupakan gejala atau perasaan seseorang atau 

benda disekitarnya seolah-olah sedang bergerak atau berputar, dan biasanya 

disertai dengan mual dan kehilangan keseimbangan. Jika sensasi berputar atau 

ilusi yang anda rasakan adalah diri sendiri, itu adalah vertigo subjektif. 

Sebaliknya, jika lingkungan sekitarnya yang berputar itu dinamakan vertigo 

objektif. Orang yang menderita vertigo dapat merasakan fantasi gerakan atau 

rotasi yang tidak normal. Vertigo dapat berlangsung dalam waktu yang 

singkat atau beberapa jam, tetapi juga dapat terjadi saat pasien benar-benar 

sedang tidak bergerak (Herlina, A, Ibrahim, 2018). 

 

Vertigo merupakan penyakit yang banyak dialami oleh lansia, terutama di 

negara maju. Berdasarkan data, prevalensi vertigo di Jerman dari usia 18–79 

tahun terbilang cukup tinggi yaitu 30%, 24% diasumsikan karena kelainan 

vestibular. Selain itu peneliti di Prancis menemukan dua belas bulan 

setelahnya prevalensi vertigo hingga 48% (Grill et al.,2013 cit, Bissdorrf, 

2013). Ditambahkan pula prevalensi di Amerika, disfungsi vestibular sekitar 

35% populasi dengan umur 40 tahun ke atas (Herlina, A, Ibrahim, 2018). 

 

Pada tahun 2015 di Indonesia angka kejadian vertigo sangat tinggi sekitar 

50% dari usia 40-50 tahun yang merupakan keluhan nomor tiga yang paling 



2 
 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

 
 

umum di antara pasien yang menerima perawatan konvensional setelah sakit 

kepala dan stroke. Umumnya vertigo ditemukan sebesar 15% dari keseluruhan 

populasi dan hanya 4%-7% yang diperiksakan ke dokter. Berdasarkan hasil 

penelitian, angka kejadian vertigo di Jawa Barat cukup tinggi, hasil penelitian 

didapatkan kejadian sebanyak 30,8%. Hasil penelitian didapatkan perempuan 

lebih banyak menderita vertigo dibandingkan laki-laki (Herlina, A, Ibrahim, 

2018). 

 

Peningkatan proporsi lansia memerlukan perhatian, karena lansia merupakan 

kelompok yang berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat proses 

penuaan. Proses penuaan merupakan proses yang berkesinambungan secara 

alamiah (terus menerus). Pada usia ini biasanya penderita mengalami 

kehilangan jaringan otot, sistem saraf dan jaringan lainnya. Secara individual, 

efek dari proses penuaan dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, 

psikologis, fisiologis dan biologis. Aspek perubahan kondisi fisik pada lansia 

antara lain adanya penurunan kemampuan neurologis yang memburuk. 

Sedangkan untuk orang yang tergolong lansia penampilannya sehat, bugar, 

dan fisiknya kuat namun meskipun begitu tetap harus diakui bahwa lansia 

seringkali mengalami berbagai penyakit misalnya hipertensi, rematik, diabetes 

militus, vertigo,asam urat dan lain lain. 

 

Pasien yang mengalami vertigo disebabkan oleh faktor kelelahan, lesu, 

gangguan pada organ gastrointestinal, hipertensi, dan hipotensi. Namun untuk 

frekuensi atau seringnya angka kekambuhan gejala pada pasien yang 

mengalami vertigo selalu tidak menentu. Hal ini karena vertigo tersebut akan 

timbul jika pasien tersebut muncul salah satu faktor pencetusnya. Vertigo juga 

bisa disebabkan oleh adanya gangguan keseimbangan pada telinga bagian 

dalam atau bagian vestibular dan kemungkinan penyebabnya dipengaruhi oleh 

gangguan otak.  
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Vestibular adalah sistem yang meliputi telinga bagian dalam dan otak. Sistem 

ini memproses informasi sensorik yang berkaitan dengan kontrol 

keseimbangan tubuh dan gerakan mata. Sistem vestibular tersebut 

bertanggung jawab untuk menghubungkan rangsangan terhadap indera dengan 

pergerakan tubuh dan menjaga objek tetap fokus ketika tubuh bergerak. 

Vertigo biasa terjadi disertai dengan mual muntah bahkan ada juga disertai 

dengan diare. Akibat selanjutnya vertigo sangat memungkinkan terjadinya 

dehidrasi dan berisiko jatuh (Herlina, A, Ibrahim, 2018). 

 

Risiko jatuh merupakan suatu kejadian mengakibatkan seseorang mendadak 

terbaring/terduduk di lantai/tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa 

kehilangan kesadaran atau luka. Adapun pengertian jatuh yaitu kejadian yang 

menyebabkan seseorang atau subjek yang sadar menjadi berada di permukaan 

tanah tanpa disengaja, tidak disebabkan oleh terjatuh yang diakibatkan oleh 

pukulan keras, kejang, dan kehilangan kesadaran (Setiawan & Hartiti, 2020). 

 

Ada banyak tindakan dan terapi yang kerap dilakukan oleh pasien atau 

seseorang yang sedang mengalami vertigo atau hanya gejala. Salah satu dari 

banyak tindakannya yaitu ada terapi farmakologi. Seseorang yang sedang 

mengalami vertigo biasa mengkonsumsi obat untuk menghilangkan gejala 

yang dirasakannya, namun bukan tanpa akibat jika terus menerus 

mengonsumsi obat. Karena tentu obat yang dikonsumsi memiliki efek 

samping. Banyak terapi lain selain farmakologi, dan salah satunya terapi 

rehabilitasi vestibular yaitu Brandt Daroff atau Brandt Daroff exercise. 

 

Metode Brandt Daroff adalah salah satu bentuk terapi fisik maupun senam 

fisik vestibular untuk menanggulangi gangguan vestibular seperti vertigo. 

Latihan Brandt Daroff ini mempunyai keuntungan ataupun kelebihan dari 

pengobatan farmakologi yaitu bisa mempercepat sembuhnya vertigo serta 

untuk menghindari kekambuhan tanpa harus konsumsi obat. Tidak hanya itu 

latihan Brandt Daroff  dapat meningkatkan mutu hidup penderita serta 
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penderita tidak perlu berkeliling mencari dokter yang bisa mengatasi 

vertigonya. Namun, metode ini mempunyai kelemahan juga yaitu latihan ini 

tidak diperuntukan untuk pasien yang telah diberikan terapi epley maneuver 

maupun semonts maneuver (Nike, 2018). 

 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Kusumaningsih et al (2015) menunjukan 

bahwa latihan Brandt Daroff pada vertigo berperan dalam meningkatkan 

adaptasi dan habituasi sistem vestibular dan semakin seringnya pengulangan 

latihan Brandt Daroff akan mempengaruhi proses adaptasi pada level integrasi 

sensorik. Integrasi sensorik juga berperan dalam menyesuaikan kembali 

ketidakseimbangan input antara sistem organ vestibular dan persepsi sensorik 

lainnya. Berbagai tahapan gerakan Brandt Daroff mendispersikan gumpalan 

otolith menjadi partikel yang lebih kecil sehingga mengurangi terjadinya 

vertigo dan nistagmus. Metode ini sangat penting diterapkan di keluarga 

karena dapat dilakukan tanpa harus di dampingi oleh tenaga kesehatan, jadi 

keluarga juga harus mengetahui metode terapi Brandt Daroff ini agar bisa 

membantu menangani vertigonya di rumah. 

 

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Reza & Wulandari, (2021) 

membuktikan bahwa pemberian latihan Brandt Daroff hasilnya dapat 

mempengaruhi peningkatan keseimbangan pasien. Karena pada saat diberikan 

terapi Brandt Daroff bisa membentuk otoconia yang bergerak bebas agar 

kembali ke dalam membran otolith nya kembali yang disebabkan adanya 

gerakan gravitasi yang mendorong cairan endolimfatik dan cupula serta 

rambut halus di dalam kanalis semisirkularis tersebut. Saat terjadinya 

pergerakan atau dorongan itu otoconia yang lepas bisa masuk lagi kedalam 

membran otolith nya jika latihan Brandt Daroff dilakukan secara rutin dan 

berkelanjutan. 
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Peneliti melakukan studi pendahuluan di BTN. Griya Nugratama dan peneliti 

melakukan wawancara ke beberapa pasien mengenai riwayat vertigo. Dari 

lima lansia di BTN Griya Nugratama, ada satu lansia yang mengalami vertigo. 

Penatalaksanaan pada klien vertigo banyak menggunakan terapi farmakologi 

dan jarang sekali yang menggunakan terapi non-farmakologi. Berdasarkan 

latar belakang di atas maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “Aplikasi Metode Brandt Daroff Terhadap 

Risiko Jatuh pada Lansia dengan Vertigo” 

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menerapkan penggunaan metode Brandt 

Daroff terhadap risiko jatuh pada lansia dengan vertigo. 

 

1.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam 

mengumpulkan data dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), adalah 

1.3.1 Observasi : penulis melakukan pengamatan dan turut serta dalam 

melakukan tindakan pelayanan keperawatan mengenai metode Brandt 

Daroff terhadap risiko jatuh dengan vertigo. 

1.3.2 Interview: penulis melakukan pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab. 

1.3.3 Studi literatur/dokumentasi : penulis melakukan pengamatan dengan 

cara pengumpulan data melalui dokumen (data sekunder) seperti 

statistik, status pemeriksaan pasien, rekam medis, laporan, dan lain-

lain (Hidayat, 2017). Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan 

metode studi dokumen karena dokumen memberi informasi tentang 

situasi yang tidak dapat diperoleh langsung melalui observasi atau 

wawancara. 
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan untuk 

referensi di bidang keperawatan dan dapat mengembangkan terapi 

non-farmakologi khususnya aplikasi metode Brandt Daroff  terhadap 

risiko jatuh pada lansia dengan vertigo. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Karya tulis ilmiah ini dapat  menambah  pengetahuan dan wawasan 

tentang penyakit vertigo yang meliputi pengertian, tanda gejala, 

pengobatan dan pencegahan penyakit vertigo untuk peneliti  

lainnya. 

b. Bagi Institusi 

Karya tulis ilmiah ini sebagai sumber yang dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan seluruh mahasiswa tentang penyakit 

vertigo. 

c. Bagi Pasien/Keluarga 

Karya tulis ilmiah ini sebagai bentuk latihan atau terapi alternatif 

dalam mengatasi gejala vertigo selain menggunakan terapi 

farmakologi (obat-obatan) dan dapat mengatasi vertigo dengan 

cepat. 


