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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) adalah salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan bidang kesehatan (Kemenkes RI, 2011). 

Sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan diagnosis, dan terapi di 

bidang kedokteran maka angka harapan hidup penduduk Indonesia 

memperlihatkan terjadi peningkatan. Keadaan tersebut berdampak pada 

peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia yang berusia di atas 60 

tahun (Pramono & Fanumbi, 2012). 

Laporan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  2011,  pada  tahun  

2000-2005  UHH  di Indonesia adalah  66,4  tahun dengan  persentase  

populasi  lansia  tahun  2000  adalah  7,74%. Angka  ini  dapat  meningkat  

pada  tahun  2045-2050  yang diperkirakan UHH menjadi 77,6 tahun dengan 

persentase populasi lansia tahun 2045 adalah 28,68% (Kemenkes RI, 2011).  

Biro Pusat Statistik menggambarkan bahwa proyeksi penduduk antara 2005-

2010 jumlah penduduk lansia sekitar 19 juta jiwa atau 8,5% dari seluruh 

jumlah penduduk. PBB juga memperkirakan bahwa di Indonesia tahun 2050 

jumlah lansia akan mencapai ± 60juta jiwa. Hal ini mengakibatkan Indonesia 

berada pada peringkat ke-4 untuk jumlah penduduk lansia terbanyak setelah 

China, India, dan Amerika Serikat (Notoatmodjo, 2011). 

Pertambahan jumlah lansia dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan kompleks untuk lansia, keluarga maupun masyarakat meliputi 

aspek biologis, mental, fisik ataupun sosial ekonomi. Sehingga dengan 

permasalahan itu, maka dapat mempengaruhi asupan makannya, yang mana 

akhirnya akan berpengaruh terhadap status gizi (Kemenkes RI, 2011). 

Masalah gizi pada lansia merupakan  rangkaian proses dari berbagai 

masalah gizi sejak usia muda yang manifestasinya timbul setelah tua, bisa 

juga akibat terjadinya proses penuaan (Simanjuntak, 2010). Proses penuaan 

dan menjadi tua adalah fase yang kompleks meliputi berbagai perspektif, 
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misalnya hilangnya fungsi dan penurunan otonomi, morbiditas yang lebih 

tinggi dan membutuhkan perawatan (Olsson dkk, 2011).  Kesepian, aktivitas 

seksual gangguan dan gangguan metabolisme kronis adalah masalah yang 

dapat menurunkan kualitas hidup lansia. Ekonomi yang miskin, budaya, 

pendidikan dan kondisi kesehatan yang buruk serta interaksi sosial yang tidak 

memadai dapat menghasilkan kualitas hidup yang buruk juga pada lansia  

(Bishak dkk, 2014). 

Bertambahnya usia seseorang, mengakibatkan kecepatan metabolisme 

tubuh lansia sedikit menurun. Untuk itu pemberian kebutuhan gizi yang 

adekuat bagi lansia dapat mengatasi permasalahan tersebut (Nurika, 2012). 

Selain itu, pemeliharaan kesehatan dan kemandirian fisik pada lansia telah 

menjadi topik banyak dibahas di literatur. Salah satu komponen penting 

dalam menentukan status kesehatan individu, terutama selama proses 

penuaan, adalah kualitas hidup (Vagetti dkk, 2014).  

Penelitian di Iran membuktikan bahwa status gizi lansia berpengaruh 

terhadap kualitas hidup. Dilaporkan bahwa lansia yang mengalami malnutrisi 

akan terjadi  peningkatan morbiditas, mortalitas dan menurunkan kualitas 

hidup (Burhan dkk, 2013).  Konsep kualitas hidup sendiri mengandung 

kepuasan dan kesejahteraan, yang terdiri dari karakteristik subjektif dan 

multi-dimensi. Kualitas hidup dapat diatasi dengan kualitas umum kehidupan 

atau kualitas kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan 

(Mazloomymahmoodabad dkk, 2014). 

Provinsi di Indonesia yang paling banyak penduduk lansia dilihat 

sebaran penduduk menurut provinsi, persentase penduduk lansia di atas 10% 

sekaligus paling tinggi ada di Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 13,04%, 

Jawa Timur sebesar 10,40% dan Jawa Tengah sebanyak 10,34% (Kemenkes 

RI, 2013). Data status gizi orang dewasa termasuk lansia di Yogyakarta 

mencatat untuk gizi kurang atau Indeks Massa Tubuh (IMT) kurus 17,6% 

yang berada di atas angka nasional, gizi berlebih 8,5%, dan gemuk 10,2%, 

artinya sama dengan angka nasional. Untuk obesitas, prevalensi nasional 

19,1%, Yogyakarta berada di bawah tapi hampir menyerupai angka nasional 
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yaitu 18,7%. Persentase obesitas sentral nasional sebesar  18,8% dan juga 

hampir disamai oleh Yogyakarta yaitu 18,4% (Fatmah, 2013). Umur Harapan 

Hidup di Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2010 

yaitu 71,31tahun, tahun 2011 sebesar 71,33 tahun dan tahun 2012 sebesar 

71,34 (Dinas Kesehatan Bantul, 2014). 

Status kesehatan pada lanjut usia ditentukan oleh kualitas dan 

kuantitas asupan zat gizi. Mengingat kerentanan lansia dan pentingnya status 

sehat pada populasi lansia dan karena kurangnya studi mengenai kualitas 

hidup dan faktor yang terkait, maka dilakukan penelitian ini untuk 

mengetahui keadaan gizi lansia dengan kualitas hidupnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat disimpulkan adalah “Apakah ada hubungan antara status 

gizi dengan kualitas hidup lansia di Posyandu Lansia di Kecamatan Sanden 

Bantul?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan kualitas hidup 

lansia di Posyandu Lansia di Kecamatan Sanden Bantul. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kualitas 

hidup lansia khususnya di bidang kesehatan masyarakat. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan informasi kepada pelayanan kesehatan, khususnya 

kesehatan lansia. 

b. Untuk memberikan informasi kepada semua masyarakat tentang 

pentingnya menjaga kondisi di usia tua. 

 


