
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gizi sangat dibutuhkan bagi usia lanjut untuk mempertahankan 

kualitas hidupnya. Bagi lanjut usia yang mengalami gangguan gizi diperlukan 

untuk penyembuhan dan mencegah agar tidak terjadi komplikasi pada 

penyakit yang dideritanya.Gizi merupakan unsur penting bagi kesehatan tubuh 

dan gizi yang baik (Darmojo, 2011). 

Pemenuhan gizi pada usia lanjut sangat penting.Pada usia lanjut 

menunjukkan bahwaasupan energi pada usia lanjut sangat mempengaruhi 

ketahanan tubuh. Apabila seseorang berhasil mencapai usia lanjut, maka salah 

satu upaya utama adalah mempertahankan atau membawa status gizi yang 

bersangkutan pada kondisi optimum agar kualitas hidup yang bersangkutan 

lebih baik. Perubahan status gizi pada lanjut usia disebabkan perubahan 

lingkungan maupun faali dan status kesehatan mereka. Perubahan ini makin 

nyata pada kurun usia dekade 70an. Faktor lingkungan antara lain meliputi 

perubahan kondisi ekonomi yang terjadi akibat memasuki masa pensiun, 

isolasi sosial berupa hidup sendiri setelah pasangannya meninggal, dan 

rendahnya pemahaman gizi menyebabkan mundurnya atau memburuknya 

keadaan gizi lanjut usia. 

Perubahan gizi lanjut usia merupakan salah satu masalah yang harus 

dihadapi, hal ini terjadi oleh beberapa faktor antara lain : perubahan pola 
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makan, faktor ekonomi keluarga,perubahan fisik dan mental lanjut usia. 

Perubahan fisik dan penurunan fungsi tubuh akan mempengaruhi konsumsi 

dan penyerapan zat gizi. Zat gizi termasuk zat besi pada lanjut usia yang 

mempunyai efek dari penurunan kemampuan lansia dalam beraktivitas dan 

menurunkan kekebalan tubuh (Maryam,2008). 

Keluarga merupakan dukungan utama bagi lanjut usia dalam 

mempertahankan kesehatannya. Peran keluatga dalam perawatan lanjut usia 

adalah menjaga dan merawat lanjut usia, memberikan gizi yang dibutuhkan 

lanjut usia. Peran keluarga sangat penting dalam pemenuhan gizi lanjut usia, 

maka keluarga harus memperhatikan gizi untuk lanjut usia, serta keluarga bisa 

memberikan gizi yang dibutuhkan oleh lanjut usia. 

Peran keluarga berperan penting dalam pemenuhan gizi lanjut usia, 

Lanjut usia juga membutuhkan gizi yang cukup untuk kekebalan fisiknya. 

Tetapi sebagian besar keluarga belum mengetahui gizi yang baik untuk lanjut 

usia. Keluarga hanya memberikan makanan seadanya tanpa mempedulikan 

gizi untuk lanjut usia itu sendiri . 

Kurangnya pengetahuan mengenai gizi lanjut usiadan cara 

pengolahannya yang baik bagi lanjut usia adalah faktor yang mempengaruhi 

status gizi lanjut usia,penyakait-penyakit kronis yang diderita lanjut usia, 

pengaruh psikologis, kesalahan pola makan serta kurangnya faktor 

ekonomi/ketebatasan ekonomi keluarga juga menyebabkan kurangnya gizi 

pada lanjut usia. Keadaan sosial ekonomi keluarga seperti pendapatan, 

pekerjaan, pendidikan keluarga juga mempengaruhi status gizi lanjut usia. 
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Keluarga yang berpendapatan terbatas akan membelanjakan uangnya untuk 

makan secukupnya tanpa mempedulikan gizi lanjut usia, mereka sekedar 

membeli  makanan untuk mengenyangkan perutnya saja (Darmojo,2011). 

Lanjut usia seperti juga tahapan-tahapan usia yang lain dapat juga 

mengalami keadaan gizi baik dan gizi kurang baik. Lanjut usia di indonesia 

yang berada dalam keadaan kurang gizi sebanyak 3,4%, berat badan kurang 

28,3%, berat badan ideal berjumlah 42,4%, berat badan lebih sebanyak 6,7% 

dan obesitas 3,4% (Darmojo, 2006). 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan di Puskesmas Baki  pada 

tanggal 22 Januari 2013 didapatkan jumlah lanjut usia yang berada di 

Kelurahan Siwal berjumlah 454 lanjut usia. Di wilayah Sukoharjo jumlah 

lanjut usia tergolong banyak. Jumlah kepala keluarga yang tinggal bersama 

lanjut usia berjumlah 199 kepala keluarga.Dan pengetahuan keluarga tentang 

gizi lanjut usia kurang baik,maka dari hasil wawancara peneliti kepada 15 

anggota keluarga lanjut usia di desa Siwal pada tanggal 28 januari 2013 

disimpulkan 10 keluarga lanjut usia menyatakan tidak mengetahui gizi untuk 

lanjut usia, dan 5 keluarga lanjut usia menyatakan mengetahui gizi untuk 

lanjut usia tetapi tidak sepenuhnya diterapkan atau diberikan kepada lanjut 

usia pada menu makan lanjut usia sehari-hari. Selain itu keluarga lanjut usia 

menyatakan bahwa lanjut usia didalam keluarganya sering mengkonsumsi 

makanan siap saji contohnya mie instan. Berdasarkan hasil uraiansebelunnya 

tentang masalah gizi lanjut usia yang kurang dan pengetahuan keluarga 

tentang gizi lanjut usia di kelurahan siwal maka peneliti tertarik untuk meneliti 



4 
 

 
 

lebih jauh tentang “ Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan 

Keluarga Tentang Gizi Lanjut Usia Di Rumah Di Desa Siwal Kec.Baki Kab. 

Sukoharjo.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas pengetahuan keluarga sangat penting untuk 

kebutuhan gizi lanjut usia.  Jadi peneliti ingin meneliti“Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Terhadap Pengetahuan Keluarga Tentang Gizi Lanjut Usia Di 

Rumah Di Kelurahan Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : Untuk mengetahui pengaruhpendidikan kesehatan 

terhadap pengetahuan keluarga tentang gizi lanjut usia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan keluarga tentang gizi yang baik untuk 

lansia sebelum diberi pendidikan kesehatan tentang gizi pada lanjut 

usia. 

b. Untuk mengetahui pengeahuan keluarga tentang gizi yang baik untuk 

lanjut usia setelah diberi pendidikan kesehatan tentang gizi pada lanjut 

usia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yaitu : 

1. Bagi keluarga  

Bagi keluarga untuk pengalaman dan pemahaman tentang gizi 

lanjut usia serta menambah pengetahuan tentang gizi lanjut usia 

2. Bagi peneliti  

Sebagai pengembangan kemampuan penelitian, sehingga dapat 

menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan dan dapat 

menmbah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam hal penelitian ilmiah. 

3. Bagi Perawat 

Sebagai upaya pengembangan keilmuan keperawatan komunitas 

khususnya keperawatan gerontik, sehingga mampu mengkaji pengaruh 

pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan keluarga tentang  gizi lanjut 

usia di rumah. 

4. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Bagi pihak institusi pelayanan kesehatan,sebagai masukan atau 

bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan tenaga kesehatan tentang  gizi lanjut usia. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap 

Pengetahuan Keluarga Tentang Gizi Lanjut Usia diRumah.Penelitian yang 

sudah ada yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2011 yaitu “ Gambaran 

Pengetahuan Keluarga dalam Pemberian Gizi pada Lansia di Desa 

Sidorejo Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian ini 

deskriptif dengan menggunakan teknik total sampling dan uji reliabilitas 

dengan menggunakan KR-21 yang mendapatkan nilai relibilitas sebesar 

0,81. Jumlah responden yang terlibat pada penelitian ini adalah 60 

respondenyang merupakan keluarga yang tinggal bersama lanjut usia. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati pada tahun 2007 yaitu “ 

Hubungan antara Tingkat Konsumsi Energi dan protein dengan Status Gizi 

pada Lansia di Panti Wreda Pucang Gading Semarang. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif analitik dengan metode pendekatan crossectional. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal di 

panti Wredha Pucang Gading Semarang sejumlah 54 orang dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel diambil dan 

ditentukan dengan pertimbangan peneliti. Instrumen yang digunakan 

kuesioner, mikrotoa, timbangan badan. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan uji statistik Kendall tau dengan derajat kemaknaaan 

(0,05).  
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3. Penelitian yang di lakukan oleh Adianto pada tahun 2010 yaitu “ Faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap asupan gizi dan status gizi lansia di 

Panti Wreda Pucang Gading Semarang”. Jenis penelitian ini eksplanatif 

dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan wawancara berdasar kuesioner, survey konsumsi makanan dengan 

metode food weighing dan pengukuran antropometri dengan pengukuran 

tinggi badan menggunakan tinggi lutut, sedangkan data sekunder diambil 

dengan pencaatatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara puposif. 

Uji statistik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah regresi berganda 

dengan tingkat kepercayaan 95%. 


