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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lansia adalah penduduk 

yang telah mencapai usia 60 tahun keatas (Efendi, 2009). Pada hakekatnya 

menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah 

melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, dewasa dan tua. Memasuki 

masa tua berarti individu mengalami penurunan secara fisik, mental serta 

perubahan psikososial (Nugroho, 2008). 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin 

meningkatnya usia harapan hidup. Semakin meningkatnya usia harapan 

hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus 

meningkat dari tahun ke tahun (Depkes RI, 2013). 

Populasi lansia di dunia yang pada tahun 2006 sejumlah 650 juta, 

diperkirakan akan mencapai 2 miliar pada tahun 2050. Untuk pertama 

kalinya dalam sejarah manusia, pada saat itu akan ada lebih banyak orang 

tua dari pada anak-anak usia 0-14 tahun di populasi (Depkes RI, 2012). 

Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah lansia 

terbanyak setelah China, Amerika dan India. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 jumlah penduduk lansia di 

Indonesia mencapai 7,78% atau tercatat 18,55 juta jiwa. Dari jumlah 
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tersebut jawa tengah menempati urutan terbesar ketiga dengan prosentasi 

10,35% (Depkes RI, 2013). 

Besarnya populasi lansia serta pertumbuhan yang sangat cepat juga 

menimbulkan berbagai permasalahan terutama dari segi kesehatan dan 

kesejahteraan lansia, sehingga lanjut usia perlu mendapatkan perhatian 

yang serius dari semua sektor untuk upaya peningkatan drajat kesehatan 

dan mutu lansia. Salah satu bentuk perhatian yang serius terhadap lansia 

adalah terlaksananya pelayanan pada lansia melalui kelompok (posyandu) 

lansia yang melibatkan semua lintas sektor terkait, swasta, LSM dan 

masyarakat (Soeweno, 2010). 

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat 

lanjut usia di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakan 

oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan 

(Sulistyorini, 2010). Disamping pelayanan kesehatan, di Posyandu Lansia 

juga memberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah 

raga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lansia 

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan 

dan kesejahteraan mereka. Selain itu mereka dapat beraktifitas dan 

mengembangkan potensi diri (Soeweno, 2010). 

Kegiatan posyandu lansia yang berjalan dengan baik akan 

memberikan kemudahan bagi lansia dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan dasar, sehingga kualitas hidup masyarakat di usia lanjut tetap 

terjaga dengan baik dan optimal. Berbagai kegiatan dan program posyandu 
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lansia sangat baik dan banyak memberikan manfaat.Seharusnya para lansia 

berupaya memanfaatkan adanya posyandu tersebut sebaik mungkin, agar 

kesehatan para lansia dapat terpelihara dan terpantau dengan baik.Namun 

fenomena di lapangan menunjukan fakta yang berbeda, Posyandu Lansia 

ternyata hanya ramai pada awal pendirian saja, selanjutnya lansia yang 

memanfaatkan posyandu semakin berkurang. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sukoharjo, di Mojalaban 

terdapat 92 Posyandu Lansia yang tersebar di 15 desa, dimana Desa 

Plumbon merupakan salah satu desa dengan kunjungan Posyandu Lansia 

rendah di Kecamatan Mojolaban. Di Desa Plumbon terdapat 6 Posyandu 

Lansia dengan jumlah 275 lansia. Didapatkan data kehadiran lansia pada 

bulan januari 2014, lansia yang berkunjung ke Posyandu Lansia di Desa 

Plumbon 3 bulan terakhir yaitu pada bulan oktober 2013 (25,45%), 

November 2013 (28%), Desember 2013 (22,54%). Ini menunjukan bahwa 

kehadiran lansia masih kurang dari yang diharapkan, dimana target 

cakupan pelayanan poksila adalah 60% (Dinas Kesehatan Sukoharjo, 

2013). 

Berdasarkan data tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kunjungan lansia dalam kegiatan posyandu di Desa Plumbon Kecamatan 

Mojolaban, Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Apakah faktor umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

pengetahuan, sikap, akses ke posyandu, dukungan keluarga dan dukungan 

dari masyarakat mempengaruhi kunjungan lansia dalam kegiatan posyandu 

di Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan 

lansia dalam kegiatan posyandu di Desa Plumbon Kecamatan 

Mojolaban, Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui faktor jenis kelamin lansia terhadap kunjungan lansia 

dalam kegiatan posyandu. 

b. Mengetahui faktor umur lansia terhadap kunjungan lansia dalam 

kegiatan posyandu. 

c. Mengetahui faktor pekerjaan lansia terhadap kunjungan lansia 

dalam kegiatan posyandu. 

d. Mengetahui faktor pengetahuan lansia terhadap kunjungan lansia 

dalam kegiatan posyandu. 

e. Mengetahui faktor sikap lansia terhadap kunjungan lansia dalam 

kegiatan posyandu. 
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f. Mengetahui akses ke posyandu terhadap kunjungan lansia dalam 

kegiatan posyandu. 

g. Mengetahui faktor pelayanan kader dan petugas kesehatan terhadap 

kunjungan lansia dalam kegiatan posyandu. 

h. Mengetahui faktor dukungan keluarga terhadap kunjungan lansia 

dalam kegiatan posyandu. 

i. Mengetahui faktor dukungan masyarakat terhadap kunjungan 

lansia dalam kegiatan posyandu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Sebagai masukan agar mampu meningkatkan mutu pelayanan 

posyandu sehingga pelaksanaan posyandu dapat optimal. 

2. Bagi Kader Posyandu dan Petugas Kesehatan 

Menambah pengetahuan dan masukan bagi kader dan petugas 

kesehatan untuk mengefektifkan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan kunjungan lansia dalam kegiatan posyandu. 

3. Bagi Lansia dan Masyarakat 

Mendorong lansia untuk lebih aktif mengikuti kegiatan Posyandu 

dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang manfaat 

Posyandu Lansia sehingga diharapkan masyarakat ikut mendukung 

pelaksanaan Posyandu Lansia. 
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4. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam 

melakukan penelitian serta mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kunjungan lansia dalam kegiatan Posyandu Lansia. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Kresnawati dan Kartinah (2011) “Hubungan Dukungan Keluarga 

Dengan Keaktifan Lansia Dalam Mengikuti Kegiatan Di Posyandu 

Lansia Desa Gonilan Kecamatan Kartasura”. Hasil Penelitian ini yaitu 

terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan 

keaktifan lansia dalam mengikuti kegiatan di Posyandu Lansia Desa 

Gonilan Kecamatan Kartasura. 

2. Rosyid (2009) “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Lansia 

Ke Posyandu Lansia Di RW.VII Kelurahan Wonokusumo Kecamatan 

Semampir Surabaya”. Hasil Penelitian ini menunjukan jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan bukan faktor yang 

mempengaruhi kunjungan lansia ke posyandu, sedangkan faktor 

pekerjaan, pendapatan, pola tempat tinggal merupakan faktor yang 

mempengaruhi kunjungan lansia ke posyandu. 

 

 

 

 


