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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Populasi penduduk geriatri di dunia terus meningkat tanpa disadari. 

Dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran, perbaikan pelayanan 

kesehatan, dan gizi yang lebih baik, maka mereka hidup lebih lama dari 

sebelumnya khususnya di Negara maju sehingga usia harapan hidup (UHH) 

meningkat dua kali lipat dari 45 tahun di tahun 1900 menjadi 80 tahun di 

tahun 2000 (Fatmah, 2006). 

Pertumbuhan penduduk geriatri (umur ≥ 60 tahun) meningkat secara 

cepat pada abad 21 ini, yang pada tahun 2000 di seluruh dunia telah mencapai 

425 juta jiwa (± 6,8%). Jumlah ini diperkirakan akan mengalami peningkatan 

hampir dua kali lipat pada 2025. Di Indonesia, presentase geriatri pada 1995 

mencapai 7,5%. Dengan meningkatnya angka harapan hidup, jumlah geriatri 

pun akan bertambah banyak (Depkes, 2003). Sedangkan proyeksi penduduk 

oleh Biro Pusat Statistik menggambarkan bahwa antara 2005-2010 jumlah 

penduduk usia lanjut sekitar 19 juta jiwa atau 8,5% dari seluruh jumlah 

penduduk, WHO pun telah memperhitungkan bahwa di tahun 2025, Indonesia 

akan mengalami peningkatan jumlah warga lansia sebesar 41,4%, yang 

merupakan peningkatan tertinggi di dunia (Notoatmodjo, 2007). Di  Jawa 

Tengah sendiri kesehatan lansia terdapat 1,34 juta lansia dalam keadaan baik, 

1,32 juta dalam keadaan cukup dan 455.984 lansia dalam keadaan kurang 

baik. Sedangkan 43.413 lansia di Surakarta 23 ribu lansia dalam keadaan baik, 

15,2 juta  cukup baik, dan 5,1 ribu dalam keadaan cukup (Hastuti dalam Biro 

Pusat Statistik, 2010). 

Permasalahan kesehatan geriatri dikaitkan dengan perubahan 

lingkungan dan status gizi mereka. Prevelensi gizi buruk pada lansia 1998 

sebesar 7,23% menjadi 11,56% tahun 2001, sedangkan prevelensi gizi lebih 

yaitu 10,51% pada tahun 1998 menjadi 8,11 tahun 2001. Lansia di Indonesia 

banyak yang mengalami gangguan pemenuhan gizi yaitu yang mengalami gizi 
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kurang sebanyak 31% dan gizi lebih sebanyak 1,8%. Timbulnya kerentanan 

terhadap kondisi gizi pada lansia disebabkan oleh kondisi fisik, baik anatomis 

maupun fungsional. Faktor lain yang mengganggu kondisi lansia secara tidak 

langsung ialah kondisi psikologis yang lebih menjadi sangat sensitive dalam 

pemilihan menu makanan. Konsumsi makan berpengaruh terhadap status gizi 

seseorang, kalau status gizi buruk terjadi jika tubuh mengalami kekurangan 

atau kelebihan satu atau lebih zat- zat gizi (Saniawan, 2009). 

Pandangan bahwa geriatri merupakan kelompok usia yang mendapat 

stigma tanpa harapan, miskin, merepotkan, dan tidak berdaya sangat 

meresahkan petugas kesehatan. Terlebih di Indonesia yang mendapat 

penambahan prevalensi geriatri sebesar 41,4% pada dekade mendatang, tentu 

saja berbagai sumber daya harus dipakai untuk menyediakan pelayanan 

kesehatan terbaik bagi kelompok usia ini. Hal tersebut merupakan pekerjaan 

rumah bagi para dokter, pemerintah, dan masyarakat semuanya. Geriatri 

bukanlah beban melainkan tantangan bagi kita agar mereka mendapat kualitas 

hidup yang terbaik. Kualitas hidup geriatri yang terbaik merupakan salah satu 

indikator penting bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Negara kita 

(Medika, 2011). 

Pembangunan di segala bidang menghasilkan kondisi kesehatan 

masyarakat makin membaik, dan usia harapan hidup makin meningkat, serta 

jumlah lanjut usia makin bertambah. Untuk meningkatkan kualitas hidup 

geriatri  tersebut, oleh pemerintah bersama dengan masyarakat telah 

digerakkan upaya peningkatan kualitas hidup geriatri salah satunya dalam 

bentuk pelayanan kesehatan (Risdianto dalam Setiabudi, 2005). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas,maka 

rumusan masalah yang dapat disimplkan adalah “Apakah ada hubungan antara 

status gizi dengan kualitas hidup geriatri?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan kualitas hidup 

geriatri di posyandu lansia ngudi sehat Bibis Baru Nusukan Banjarsari 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kualitas 

hidup geriatri khususnya di bidang kesehatan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan informasi kepada pelayanan kesehatan, khususnya 

kesehatan geriatri. 

b. Untuk memberikan informasi kepada semua masyarakat tentang 

pentingnya menjaga kondisi di usia tua 


