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PERANCANGAN APLIKASI PANDUAN MERAWAT LANSIA SEHAT DENGAN 

MEMPERHATIKAN ASUPAN MAKANAN BERBASIS WEB 

 

Abstrak  

Perawatan lansia merupakan hal yang sangat menarik perhatian untuk ahli gizi dan masyarakat pada umumnya. 

Kelompok lansia yang jarang diperhatikan asupan makanannya perlu mendapat perhatian karena meskipun 

telah lanjut usia, lansia juga berhak mendapatkan asupan makanan yang tepat. Aplikasi Panduan Merawat 

Lansia merupakan sistem yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pemantauan dan menunjukkan 

asupan makanan apa saja yang tepat untuk para lansia, serta memudahkan pengoperasiannya. Aplikasi ini 

berbasis web.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode ini bersifat analisis, yaitu 

menganalisa data dan fakta yang ada dan memaparkannya dalam suatu uraian untuk mendapatkan satu 

kesimpulan, metode ini juga berorientasi pada proses pengaplikasiannya yang berupa input data lansia dan 

mendapatkan hasil berupa tabel data asupan makanan yang tepat untuk lansia tersebut. Perhitungan kalori 

untuk lansia juga diperlukan karena lansia rentan terhadap penyakit, maka dari itu setiap kebutuhan kalori 

hariannya harus diperhatikan.Aplikasi Panduan Merawat Lansia Sehat ini telah melalui tahap pengujian dengan 

menggunakan kuisioner, dan dari hasil pengujian aplikasi dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah berhasil 

dengan presentase keberhasilan rata-rata 90%. 

 

Kata Kunci: Perawatan Lansia, Asupan Makan Lansia 

 Abstract  

Elderly care or treatment is a very interesting thing for a nutritionist even for families in general. Elderly group 

that is rarely considered their food intake needs attention because, although the elderly, the elderly are also 

entitled to proper food intake.Application Guide Caring for the Elderly is a system created in order to monitor  

and show the food intake which is appropriate for the elderly, as well as to ease the operation.This application 

is web based. The method used is a qualitative method. This method is an analysis, which analyzes the data 

and facts and expose it in a description to get a conclusion, this method is also oriented to process its 

application in the form of data input and the elderly get the results in the form of data tables proper food intake 

for the elderly.Calculation of the calories for the elderly is also needed because the elderly are vulnerable 

to disease, thus each needs his daily calories should be noted. Application Guide caring for Elderly Healthy has 

been through a testing phase with the use of a detailed questionnaire, and the results of testing applications it 

can be concluded that the application had been successful with the percentage of success 

Keywords: elderly care, elderly food intake 

 
 
 
 

PENDAHULUAN  

Lanjut usia adalah kondisi bertambahnya usia individu yang ditandai dengan penurunan 

fungsi organ tubuh dan terjadi akibat proses penuaan (Nugroho W, 1992). Meningkatnya usia 

harapan hidup (UHH) memberikan dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan dan kesehatan 

lansia. UHH mengindikasikan peningkatan taraf kesehatan warga negara. Namun di sisi lain 

menimbulkan masalah karena dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut akan berakibat 

semakin besar beban yang ditanggung oleh keluarga, masyarakat khususnya untuk pengelola 

posyandu lansia.  
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Masih sering ditemukan, keluarga atau masyarakat yang belum begitu memahami 

bagaimana merawat dan memberikan asupan makanan yang tepat bagi lansia,.Bahkan terkadang 

terkesan asal-asalan dalam memilih makanan dan tidak memperhatikan apakah makanan yang 

diberikan pada lansia tersebut berdampak baik atau malah berdampak buruk bagi kesehatannya.  

Melihat kondisi tersebut, akan dibuat suatu aplikasi yang berfungsi untuk memberikan 

informasi tentang asupan makanan yang tepat untuk lansia sehat, aplikasi ini diharakan dapat 

membantu keluarga atau masyarakat dan pengelola posyandu lansia untuk memudahkan 

penentuan makanan dan asupan gizi yang tepat untuk lansia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, bagaimana membuat panduan tentang 

asupan makanan dan gizi yangtepat untuk lansia sehat dan memudahkan user dalam memantau 

kesehatan lansia dengan menerapkan pola makan yang sehat. Penelitian ini mempunyai tujuan 

yaitu agar masyarakat lebih memperhatikan asupan makanan untuk lansia sehat. 

TINJAUAN PUSTAKA 

  Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik dan sistem yang 

dijadikan sebagai bahan masukan untuk ketepatan langkah pelaksanaan sistem monitoring ini 

antara lain:  

Fatah Yasin (2015) dalam juralnya yang berjudul Klasifikasi Status Gizi Balita Jenis 

Kelamin Laki-laki Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan memberikan penjelasan bahwa status 

gizi balita dapat mempengaruhi kesehatan balita tersebut, penelitan yang dilakukan bertujuan 

supaya status gizi balita jenis kelamin laki-laki lebih mudah diketahui. Penelitian dilakukan di 

Posyandu balita Lestari Asih Kartasura dan data diperoleh berdasarkan pemeriksaan balita pada 

bulan April 2015. Variabel yang digunakan adalah berat badan menutut umur, tinggi badan 

menurut umur dan berat badan tinggi badan.  

Sedangkan menurut Khasanah dan Hidayati (2012) dalam jurnalnya yang berjudul 

Kualitas Tidur Lansia Balai Rehabilitasi Sosial “MANDIRI” Semarang memeberikan penjelasan 

bahwa kualitas tidur yaitu pada saat kita tidur kemudian bangun merasakan kondisi badan yang 

segar dan tidak merasa capek lagi. Kualitas tidur yang mencakup aspek kuantitatif dari tidur, 

seperti durasi tidur, latensi tidur serta aspek subjektif, seperti tidur dalam dan istirahat.Penelitian 

ini bertujuan untuk mendiskripsikan kualitas tidur lansia di Balai Rehabilitasi Sosial 

“MANDIRI” Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pada 97 orang lanjut usia 

yang tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri Semarang. Kualitas tidur diukur 

denganPitsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 29 

reponden (29,9%) memiliki kualitas tidur baik dan  68 responden (70,1%) memiliki kualitas tidur 
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buruk atau jelek. Hasil penelitian ini didapatkan data bahwa tidur Lansia di Balai Rehabilitasi 

Sosial “ Mandiri ” Semarang, mempunyai kualitas tidur yang tidak baik. Hasil perhitungan 

digunakan untuk data penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai acuan untuk merawat 

lansia. 

Kemudian menurut Zulfitri (2011) dengan judul Konsep Diri dan Gaya Hidup Lansia 

yang Mengalami Penyakit Kronis di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah 

Pekanbaru memaparkan bahwa penelitiannya mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui 

bagaimana hubungan konsep diri dengan berbagai gaya hidup para lansia yang sedang mengidap 

suatu penyakit tertentu di panti social tersebut. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa status diri lansia mempunyai banyak pengaruh pada gaya hidup sehat lansia yang 

mempunyai penyakit kronis. Maka dari itu diharapkan untuk para pertugas panti agar 

mendukung berbagai kegiatan positif para lansia agar status konsep diri lansia menuju ke arah 

positif. 

Menurut Handayani dan Wahyuni (2012) dalam jurnalnya dengan judul Hubungan 

Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Lansia Dalam Mengikuti Posyandu Lansia di Posyandu 

Lansia Jetis Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo menjelaskan bahwa keluarga 

mempunyai pengaruh penting bagi lansia, karena lansia membutuhkan dukungan positif dari 

keluarganya. Posyandu Lansia merupakan pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut 

yang kegiatannya meliputi preventif, promotif, kuratif, dan  rehabilitatif. WHO memperkirakan 

kenaikan penduduk usia lanjut tahun 2025 dibandingkan tahun 1990 di Indonesia sebanyak 

440%. Saat ini jumlah lansia di kelurahan Krajan sebanyak 1441 orang.Sampai sekarang tercatat 

390 anggota lansia yang mengikuti Posyandu Lansia di Posyandu Lansia Jetis desa Krajan 

kecamatan Weru kabupaten Sukoharjo. 

Dalam jurnal University of Southampton dengan judul Prevention and Optimal 

Management of Sarcopenia : A Review of Combined Exercise and Nutrition Interventions to 

Improve Muscle Outcomes in Older People. karya Denison, Hayley J., Cooper, Cyrus, Aihie 

Sayer, Avan and Robinson, Sian M. (2015) menjelaskan bahwa semakin dikenalnya sarcopenia, 

kerugian yang berkaitan dengan usia massa otot rangka dan fungsi, telah menyoroti kebutuhan 

untuk memahami lebih lanjut tentang etiologi. Penurunan massa otot dan kekuatan yang aspek 

penuaan yang diharapkan, tapi ada variabilitas yang signifikan antar individu dalam tingkat 

kerugian. Meskipun beberapa dari perbedaan ini dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tetap, seperti 

seks, banyak variasi yang tersisa adalah dijelaskan. Hal ini menyebabkan meningkatnya minat 

dalam pengaruh gaya hidup dewasa, terutama dalam efek faktor dimodifikasi seperti aktivitas 

fisik dan diet, dan dalam mengidentifikasi peluang intervensi baik untuk mencegah dan 
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mengelola sarcopenia. Sejumlah percobaan telah meneliti efek terpisah dari peningkatan 

olahraga atau suplemen makanan pada massa otot dan kinerja fisik orang dewasa yang lebih tua, 

tetapi sedikit yang diketahui tentang sejauh mana manfaat dari latihan olahraga dapat 

ditingkatkan ketika intervensi ini digabungkan.  

 METODE PENELITIAN 

Aplikasi yang dibuat Perancangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall, yaitu metode 

dengan tahap awal melakukan analisis pengembangan sistem. Kemudian tahap selanjutnya 

mendesain aplikasi dan alur kerja aplikasi panduan merawat lansia sehat, selanjutnya adalah 

pengkodean dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan yang terakhir adalah tahap 

pengujian sistem.Desain aplikasi bersumber dari buku, jurnal dan beberapa situs internet yang 

masih memiliki keterkaitan dengan aplikasi yang dibuat. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan 

pada beberapa ahli gizi untuk menanyakan rumus dan menerapkan pada apikasi, berikut rumusyang 

selanjutnya diterapkan pada aplikasi. 

BEE x Faktor Koreksi Aktivitas x Faktor Koreksi Stress 

*BEE = Basal Energy Expenditure, adalah pengeluaran kalori secara teoritis dalam 

keadaan puasa dan istirahat tanpa stress. 

(sumber : Wahyuningsih, S.Gz “Penatalaksanaan Diet pada Pasien” graha ilmu, 

2013) 

a. Rumus BEE individu  

Wanita : BEE (Kkal) = 655 + 9,56 BB + 1,85 TB – 4,68 U 

Laki-laki : BEE (Kkal) = 66,5 + 13,75 BB + 5,0 TB – 6,78 U 

b. Faktor koreksi aktifitas 

Diseragamkan menjadi 1,0 (aktifitas sedang) karena aplikasi khusus lansia sehat. 

2013) 

c. Faktor koreksi stress 

Karena aplikasi terbatas pada lansia sehat, maka faktor koreksi stresnya 1,00 

(paten).  

d. Dari ketiga rumus diatas digabungkan. BEE x Faktor koreksi aktifitas x faktor 

koreksi stress maka ketemu hasil kebutuhan kalori harian dalam satuan Kkal.  

e. Kemudian setelah ketemu nilai hasil kebutuhan kalori harian, selanjutnya 

menghitung nilai Lemak, Protein, Karbohidrat. 

f. Rumus Lemak = (0.2 x kebutuhan kalori) / 9 

g. Rumus Protein = (0.15 x kebutuhan kalori) / 4 
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h. Rumus Karbohidrat = (kebutuhan kalori – kebutuhan protein – kebutuhan lemak) 

/ 4. 

Analisis dilakukan di Puskesmas Kota Kabupaten Sragen di bagian posyandu lansia, 

beberapa kegiatan analisis yang dilakukan antara lain mengajukan tanya jawab pada ahli gizi di 

puskesmas tentang kebutuhan posyandu lansia di puskesmas tersebut. Kemudian setelah melakukan 

analisis, tahap selanjutnya adalah perancangan desain aplikasi, desain aplikasi yang akan dibuat 

adalah seperti gambar 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.2 Rancangan Desain Aplikasi  

Aplikasi terdiri dari menu home, yaitu merupakan tampilan awal pada saat mengakses 

aplikasi, kemudian menu about adalah menu yang berisi informasi pembuat aplikasi, selanjutnya 

adalah menu kalkulator gizi yang berfungsi untuk menghitung kebutuhan gizi lansia dengan 

memasukkan bebrapa input data lansia, daftar menu makanan yaitu menu yang berisi daftar menu 

makanan yang sudah tersimpan di database, yang terakhir adalah menu login yaitu menu yang 

dikhususkan untuk menginputkan data menu makanan.  

 Tahap ketiga pada pembuatan aplikasi ini adalah melakukan pengkodean, berikut beberapa 

fungsi dari perintah script yang ada pada aplikasi, yang pertama adalah tombol proses  

 

     Gambar 3.2 Tombol Proses 

Home

  

About  Kalkulator 

gizi 
Login  Daftar 

menu 

Informasi kebutuhan kalori 
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Pada halaman kalkulator gizi terdapat tombol Proses untuk melakukan proses terhadap perintah 

input data lansia, berikut scipt untuk melakukan perintah Proses, 

 

Kemudian setelah melakukan proses maka muncul menu makanan, berikut script untuk 

menampilkan per-kategori menu makanan,  

 

 

Setelah menampilkan menu makanan maka pada bagian bawah, terdapat tombol print untuk 

mencetak hasil, berikut adalah script Print untuk mencetak hasil, 

 

Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah melaksanakan pengujian Aplikasi Panduan 

Merawat Lansia Sehat dengan Memperhatikan Asupan Makanan Berbasis Web. Pengujian 

bertujuan mengetahui seberapa tingakat kesuksesan aplikasi yang telah dibuat, pengujian 

dilakuakan dengan membagikan kuisioner pada responden sebanyak 20 responden..Pengujianoleh 

userdilakukan di Puskesmas Kota Kabupaten Sragen dan di masyarakat sebanyak 20 responden. 

Metode penelitian ini menggunakan kuisioner, kuisioner bertujuan untuk mengetahui seberapa 
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tingkat keberhasilan aplikasi yang telah dibuat, maka dari itu pada keterangan di kuisioner tersebut 

para responden harus  jawaban dalam bentuk sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), 

tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).   

Tabel Data Hasil Kuisioner Penilaian Aplikasi 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah 

Skor 

Presentase 

Implementasi SS (5) S(4) KS(3) TS(2) STS(1) 

1 P1 12 8 0 0 0 92 92% 

2 P2 10 10 0 0 0 90 90% 

3 P3 11 9 0 0 0 91 91% 

4 P4 10 10 0 0 0 90 90% 

5 P5 13 7 0 0 0 93 93% 

6 P6 8 12 0 0 0 88 88% 

7 P7 14 6 0 0 0 94 94% 

8 P8 7 13 0 0 0 87 87% 

9 P9 8 12 0 0 0 88 88% 

10 P10 14 6 0 0 0 96 96% 

        

Statistics 

 p_1 p_2 p_3 P_4 p_5 p_6 p_7 p_8 p_9 p_10 
Jumlah
_Skor 

N Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,60 4,50 4,55 4,50 4,65 4,40 4,70 4,40 4,40 4,70 45,40 

Std. Error of Mean ,112 ,115 ,114 ,115 ,109 ,112 ,105 ,112 ,112 ,105 ,694 

Median 5,00 4,50 5,00 4,50 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 45,00 

Mode 5 4(a) 5 4(a) 5 4 5 4 4 5 48 

Std. Deviation ,503 ,513 ,510 ,513 ,489 ,503 ,470 ,503 ,503 ,470 3,102 

Variance ,253 ,263 ,261 ,263 ,239 ,253 ,221 ,253 ,253 ,221 9,621 

Skewness -,442 ,000 -,218 ,000 -,681 ,442 -,945 ,442 ,442 -,945 -,252 

Std. Error of Skewness ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 

Kurtosis -
2,01

8 

-
2,23

5 

-
2,18

3 

-
2,23

5 

-
1,71

9 

-
2,01

8 

-
1,24

2 

-
2,01

8 

-
2,01

8 

-
1,24

2 
-1,423 

Std. Error of Kurtosis ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 

Range 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Minimum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 

Sum 92 90 91 90 93 88 94 88 88 94 908 

Percentiles 10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 41,00 

 90 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 49,00 
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Perancangan proses dilakukan dengan cara merancang pemodelan menggunakan UML 

(Unified Midelling Language). Tahapan diawali dengan menggunakan use case diagram, Use Case 

Diagram terdiri dari 7 skenario, yaitu: skenario use case login, skenario use case input data lansia, 

skenario use case lihat hasil, skenario use case cetak hasil, skenario use case cetak hasil, skenario 

use case input menu makanan, skenario use case edit menu makanan, skenario use case hapus menu 

makanan seperti pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram  

1. Activity Diagram Input Data Lansia 

Activity Diagram Input Data Lansia berisi nama lansia, berat badan dalam satuan kg, 

tinggi badan dalam satuan cm, jenis kelamin dan usia dalam satuan tahun. Seperti pada 

gambar berikut:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Activity diagram Input Data Lansia 

 

Login 

Hapus Menu Makanan 

Input Data Lansia 

Lihat Hasil 

Cetak Hasil 

Input Menu Makanan 

Input  Menu Makanan 

Edit Menu Makanan user 
admin

n 

Halaman Utama 

Kalkulator gizi 

Tampil 

Mengisikan nama, jenis 

kelamin, tinggi badan, berat 

badan dan usia 
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2. Activity Diagram Input Menu Makanan 

Activity Diagram Input Menu Makanan berisi tentang form input makanan 

berupa, nama makanan, kategori, kalori, karbohidrat, protein, lemak, jumlah gram, 

nama konversi. Seperti pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Input Menu Makanan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Aplikasi 

 Hasil yang telah dicapai dalam penilitian ini adalah aplikasi panduan merawat lansia dengan 

memperhatikan asupan makanan berbasis web.Adapun bagian-bagian dari aplikasi tersebut adalah, 

halaman home, halaman about, halaman kalkulator gizi, halaman daftar menu dan halaman 

login.Halaman menu merupakan halama awal ketika apliasi dibuka, kemudian halaman about 

adalah halaman yang berisi tentang informasi pembuat aplikasi, halaman kalkulator gizi adalah 

halaman yang berisi kalkulator penghitung gizi lansia, halaman daftar menu adalah halaman yang 

berisi daftar menu makanan dan halaman login adalah halaman yang berisi form login admin. 

 Berikut adalah hasil program aplikasi yang telah dibuat:  

Halaman home aplikasi adalah halaman saat pertamakali user memasukkan alamat 

“http://localhost/edit3” pada pada address bar di web browser yang terhubung dengan web server 

localhost. Pada bagian ini merupakan tampilan awal program (dimulai) dan menampilkan beberapa 

menu dari program. 

Halaman Utama 

Input menu makanan 

Tampil 

form input makanan berupa, nama 

makanan, kategori, kalori, 

karbohidrat, protein, lemak, jumlah 

gram, nama konversi 
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Gambar 4.1. Halaman Home 

 Halaman Kalkulator Gizi adalah halaman yang menjadi tujuan utama aplikasi, yaitu untuk 

menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan oleh lansia sehat dalam waktu 1 hari. Pada halaman 

kalkulator user harus menginputkan beberapa informasi tentang lansia seperti nama, jenis kelamin, 

usia, berat badan dan tinggi badan. 

   

Gambar 4.2. Halaman Kalkulator Gizi 

 

Halaman daftar menu adalah halaman yang berisi tentang daftar menu makanan yang ada 

pada aplikasi Panduan Merawat Lansia dengan Memperhatian Asupan Makanan. 
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Gambar 4.3 Halaman Daftar Menu 

 

 

Pengujian dan Pembahasan 

Pengujian sistem yang dilakukan secara offline terdapat kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dan kekurangannya yaitu : 

1. Kelebihan 

a. Aplikasi ini membantu dalam menentukan porsi makan sehari untuk lansia sehat. 

b. Aplikasi Panduan Merawat Lansia Sehat dengan Memperhatikan Asupan Makanan ini  telah 

digunakan oleh Ahli Gizi di Puskesmas Kota Kabupaten Sragen. 

c. Hasil dari aplikasi ini bisa di print, dan di save dengan format PDF 

2. Kekurangan 

a. Aplikasi ini masih offline. 

b. Tampilan pada menu edit makanan masih sangat sederhana. 

c. Menu makanan untuk lansia dengan batas usia paling minim dan yang sudah lanjut masih 

sama.  

PENUTUP  

Penghitungan kalori untuk lansia sehat memang sangat perlu karena tidak hanya balita, ibu 

hamil dan orang dewasa saja yang membutuhkan asupan makanan sehat sesuai dengan konsisi 

tubuh.Kebanyakan masyarakat tidak memperhatikan hal tersebut karena kurangnya pengetahuan 

tentang gizi untuk lansia. 

Masyarakat dan para ahli gizi dan beberapa dokter memiliki respon positif terhadap aplikasi 

yang telah dibuat.Bahkan aplikasi sudah digunakan oleh para ahli gizi di Puskesmas Kota 
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Kabupaten Sragen.Desain aplikasi yang dinilai tidak membosankan juga membuat aplikasi tidak 

terlihat sederhana.Selain itu penggunaan aplikasi yang tidak ribet juga menambah nilai positif 

aplikasi. 
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