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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara demografi, berdasarkan data sensus penduduk tahun 1971, 

jumlah penduduk Indonesia yang tergolong usia 60 tahun ke atas sebesar 5,3 

juta atau 4,5% jumlah total penduduk. Terjadi peningkatan 3-4 juta penduduk 

lansia tiap dekade berikutnya. Bahkan, antara tahun 2005-2010 populasi lansia 

diprediksikan akan sama dengan balita, yakni kira-kira 19 juta jiwa atau 8,5% 

jumlah penduduk Indonesia. Penyebaran, status, tingkat pendidikan, dan 

pekerjaan lansia sangat bervariasi  (Hardywinoto & Setiabudhi, 2005). 

Transisi demografi pada kelompok lanjut usia (lansia) terkait dengan 

status kesehatan lansia yang lebih terjamin, sehingga usia harapan hidup lansia 

lebih tinggi dibanding masa-masa sebelumnya. Pertambahan jumlah lansia di 

Indonesia dalam kurun waktu tahun 1990 – 2025, tergolong tercepat di dunia . 

Pada tahun 2002, jumlah lansia di Indonesia berjumlah 16 juta dan 

diproyeksikan akan bertambah menjadi 25,5 juta pada tahun 2020 atau sebesar 

11,37 % penduduk dan ini merupakan peringkat keempat dunia, dibawah 

Cina, India dan Amerika Serikat (BPS, 2000). 

Angka harapan hidup penduduk Indonesia berdasarkan data Biro Pusat 

Statistik pada tahun 1968 adalah 45,7 tahun, pada tahun 1980 : 55.30 tahun, 

pada tahun 1985 : 58,19 tahun, pada tahun 1990 : 61,12 tahun, dan tahun 1995 

: 60,05 tahun serta tahun 2000 : 64.05 tahun  (BPS, 2000). 
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Proses menua pada manusia merupakan suatu peristiwa alamiah yang 

tidak terhindarkan, dan menjadi manusia lanjut usia (lansia) yang sehat 

merupakan suatu rahmat (Mangoenprasodjo, 2005). Menjadi tua adalah suatu 

proses natural dan kadang-kadang tidak nampak mencolok, penuaan akan 

terjadi di semua sistem tubuh manusia dan tidak semua sistem akan 

mengalami kemunduran pada waktu yang sama (Pudjiastuti, 2003). 

Pertambahan usia menyebutkan kemampuan fisik dan mental, 

termasuk kontak sosial otomatis berkurang. Aspek kesehatan pada lansia 

seyogianya lebih diperhatikan mengingat kondisi anatomi dan fungsi organ-

organ tubuhnya sudah tidak sesempurna seperti ketika berusia muda, 

Hubungan horisontal atau kemasyarakatan juga tidak kalah pentingnya karena 

perawatan dan perhatian terhadap diri sendiri semakin menurun kualitas dan 

kuantitasnya (Nurkusuma, 2001). 

Kecenderungan peningkatan populasi lansia tersebut perlu 

mendapatkan perhatian  khusus   terutama  peningkatan  kualitas  hidup   

mereka  agar  dapat terjaga kesehatanya. Pemerintah telah merumuskan 

berbagai peraturan dan perundang-undangan, yang diantaranya seperti 

tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 

dimana pada pasal 19 disebutkan bahwa kesehatan manusia lanjut usia 

diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuannya 

agar tetap produktif, serta pemerintah membantu penyelenggaraan upaya 

kesehatan usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal. 

Oleh  karena itu berbagai upaya dilaksanakan untuk mewujudkan masa tua 
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yang sehat, bahagia, berdaya guna dan produktif untuk lanjut usia (Pemkot 

Yogyakarta, 2007). 

Posyandu atau pos pelayanan terpadu merupakan program Puskesmas 

melalui kegiatan peran serta masyarakat yang ditujukan pada masyarakat 

setempat, khususnya balita, wanita usia subur, maupun lansia. Pelayanan 

kesehatan di posyandu lanjut usia metiputi pemeriksaan kesehatan fisik dan 

mental emosional yang dicatat dan dipantau dengan Kartu Menuju Sehat 

(KMS) untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita atau ancaman 

salah satu kesehatan yang dihadapi. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan 

di posyandu lansia antara lain pemeriksaan aktivitas kegiatan sehari-hari, 

pemeriksaan status inental, pemeriksaan status gizi, pengukuran tekanan 

darah, pemeriksaan hemoglobin, kadar gula dan protein dalam urin, pelayanan 

rujukan ke puskesmas dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan lain yang sesuai 

kebutuhan dan kondisi setempat seperti Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT) dengan memperhatikan aspek kesehatan dan gizi lanjut usia dan olah 

raga seperti senam lanjut usia, gerak jalan santai untuk meningkatkan 

kebugaran (Pemkot Yogyakarta, 2007). 

Kegiatan posyandu lansia yang berjalan dengan baik  akan  memberi 

bagi lansia kemudahan pelayanan kesehatan dasar, sehingga kualitas hidup 

masyarakat di usia lanjut tetap terjaga dengan baik dan optimal. Berbagai 

kegiatan dan program posyandu lansia tersebut sangat baik dan banyak 

memberikan manfaat bagi para orang tua di wilayahnya. Seharusnya para 

lansia berupaya memanfaafkan adanya posyandu tersebut sebaik mungkin, 

agar kesehatan para lansia dapat terpelihara dan terpantau secara optimal. 
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Lansia yang tidak aktif dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan di 

posyandu lansia, maka kondisi kesehatan mereka tidak dapat terpantau dengan 

baik, sehingga apabila mengalami suatu resiko penyakit akibat penurunan 

kondisi tubuh dan proses penuaan dikhawatirkan dapat berakibat fatal dan 

mengancam jiwa mereka. Penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat 

posyandu lansia perlu terus ditingkatkan dan perlu mendapat dukungan 

berbagai pihak, baik keluarga, pemeritah maupun masyarakat itu sendiri. 

Data kehadiran lansia di  Posyandu lansia Gantungan Makam Haji. 

Pada kurun waktu Januari - Oktober 2009 ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 1.  Tingkat kehadiran lansia di  Posyandu lansia Gantungan Makam 
Haji periode Januari - Oktober 2009 

 

Bulan Hadir Tidak  hadir Persentase 
kehadiran (%) 

Januari 45 74 37,82 
Februari 45 74 37,82 
Maret 45 74 37,82 
April 47 72 39,50 
Mei  50 69 42,02 
Juni 48 71 40,34 
Juli 47 72 39,50 
Agustus  51 68 42,86 
September 36 83 30,25 
Oktober 49 70 41,18 
Rata-rata 46,3 72,7 38,91 

 

Berdasarkan  tabel 1 menunjukkan bahwa dari total lansia yang 

terdaftar di Posyandu lansia Gantungan Makam Haji sebanyak 119 lansia, 

rata-rata kehadiran tiap bulan sebanyak 46 orang lansia atau 38,91%. Data  

tersebut juga mempunyai arti bahwa rata-rata tiap  bulan jumlah kunjungan 

lansia ke posyandu kurang dari 50% dari total lansia yang terdaftar di 

posyandu Gantungan Makam Haji. 
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Ketidakhadiran para  lansia ke posyandu, menurut kader posyandu 

disebabkan oleh berbagai kondisi fisik yang terjadi pada lansia seperti sedang 

sakit,  tidak adanya anggota keluarga yang mengantarkan ke posyandu, yang 

mengakibatkan rata-rata tiap  bulan lansia yang datang posyandu  dapat 

dikatakan sedikit, meskipun dari keterangan  kader posyandu  sebenarnya 

sikap lansia terhadap posyandu adalah baik, dimana ada keinginan lansia yang 

berkunjung  ke posyandu sesuai jadwal pelayanan posyandu.  

Dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, peneliti mengamati 

bahwa  kelengkapan alat pemeriksaan pada posyandu Gantungan Makam Haji 

adalah sudah baik, dimana pada saat  pelayanan posyandu pemeriksaan 

kesehatan bagi  para lansia seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan 

status gizi, dan pemerikasan  kadar gula telah dilakukan dengan baik. Sikap 

kader posyandu yang  baik juga menjadikan lansia  merasa diperhatikan, 

dengan demikian rasa senang dan rasa kekeluargaaan antara lansia dengan 

kader posyandu dapat dirasakan dimana kedua belah pihak saling 

berkomunikasi dengan baik mengenai masalah kesehatan. 

Berdasarkan latar belakang seperti faktor tingkat pengetahuan, sikap 

lansia, sikap kader posyandu, dan kelengkapan sarana alat kesehatan  yang                             

menjadikan para lansia mau berkunjung  ke posyandu lansia. Oleh sebab itu 

penulis ingin meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan posyandu lansia di Desa Gantungan Makamhaji Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan permasalahan 

pada penelitian adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfatan 

posyandu lansia di Desa Gantungan Makamhaji Sukoharjo? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi pemanfatan posyandu lansia di Desa Gantungan 

Makamhaji Sukoharjo? 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

a Mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap pemanfaatan 

posyandu lansia di Desa Gantungan Makamhaji Sukoharjo. 

b Mengetahui pengaruh sikap lansia tentang fungsi dan manfaat 

posyandu terhadap pemanfaatan posyandu lansia di Desa Gantungan 

Makamhaji Sukoharjo.  

c Mengetai pengaruh peran kader menurut persepsi lansia terhadap 

pemanfaatan posyandu lansia di Desa Gantungan Makamhaji 

Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Lansia 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong  lanjut usia agar   lebih  

aktif dalam berbagai kegiatan di posyandu lansia. 
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2. Bagi Posyandu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan  

bagi posyandu lansia sehingga  lebih mengefektifkan faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan keaktifan lansia untuk memanfaatkan posyandu. 

3. Bagi Peneliti  

Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam 

melakukan penelitian serta dapat mengetahui gambaran faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan lansia dalam mengikuti kegiatan posyandu. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi dasar untuk 

melakukan penelitian selanjutnya tentang hubungan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan lansia dalam mengikuti kegiatan Posyandu. 

4. Bagi Masyarakat 

    Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan pemahaman lebih 

kepada masyarakat tentang factor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pemanfaatan posyandu lansia sehingga masyarakat dapat berperan dalam 

mendukung kegiatan posyandu lansia. Hasil penelitian ini dapat 

menambah kesadaran akan arti  pentingnya kesehatan, dimana posyandu 

merupakan salah satu tempat pemeriksaan kesehatan yang sangat penting 

di lingkungan masyarakat.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian dari penelitian ini dapat diketahui dari penelitian serupa 

dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis, diantaranya : 
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1. Wisudiyanto, Adam (2008) ”Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang 

Posyandu Lansia Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Kader Dalam 

Memberikan Pelayanan Di Posyandu Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kauman” Di dalam penelitian ini, digunakan metode Eksperimental  

dengan rancangan penelitian one group pretest – postest design. Jumlah 

sampel  60 orang responden. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang posyandu lansia terhadap pengetahuan kader 

di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Kauman Ngawi. 

Pengetahuan kader setelah pemberian pendidikan kesehatan lebih baik 

daripada sebelum pemberian pendidikan kesehatan, dan (2) terdapat 

pengaruh pendidikan kesehatan tentang posyandu lansia terhadap sikap 

kader dalam pemberian pelayanan di Posyandu Lansia Wilayah Kerja 

Puskesmas Kauman Ngawi. Sikap kader setelah pemberian pendidikan 

kesehatan lebih baik daripada sebelum pemberian pendidikan kesehatan.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wisudiyanto adalah 

pada variabel penelitian yaitu pengetahuan dan sikap, jumlah responden 

sebanyak 60 orang, dan alat analisis yang digunakan menggunakan uji 

statistik t-test. Sedang  penelitian yang akan dilakukan penulis 

menggunakan variabel sikap lansia, dukungan keluarga dan peran kader, 

uji hipotesa  menggunakan uji regresi binary logistik dengan responden 

sebanyak 54 responden. 

2. Setyawan, E. (2008) Hubungan Antara Jenis Kelamin dan Tingkat 

Pendidikan Lansia dengan Keaktifan  dalam Berpartisipasi  Pada Kegiatan 
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Posyandu Lansia III di Desa Saren Wilayah Kerja Puskesmas Kalijambe 

Sragen. Sampel berjumlah 59 responden. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan total Sampling. Pengujian statistik menggunakan uji Chi 

Square. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan keaktifan 

lansia dalam berpartisipasi pada Posyandu Lansia III di desa Saren 

Wilayah Kerja Puskesmas Kalijambe Sragen.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan 

variabel jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan total Sampling, Sementara peneliti menggunakan 

variabel sikap lansia, dukungan sosial, dan peran kader. Pengambilan     

sampel menggunakan simple random sampling, uji statistik menggunajan 

regresi binary logistik. 

3. Tirtayasa, GDE Putra  (2008) Hubungan Kebiasaan Hidup dan Dukungan 

Keluarga Lansia Dengan Pemanfaatan  Pengobatan Nyeri Di Puskesmas 

Rendang Karang Asem Bali. Jumlah sampel penelitian sebanyak 50 

responden lansia. Analisis data dengan uji Chi Square. Hasil penelitian 

menunjukkan ada hubungan antara kebiasaan hidup dengan kejadian nyeri 

pada lansia, dengan p = 0,016, (p < α), ada hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kejadian nyeri pada lansia, dengan p = 0,039, (p < α). 

Perbedaan penelitian adalah jumlah responden yaitu penelitian diatas 

dengan jumlah 50 responden, sementara penelitian ini menggunakan 54 
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responden. Perbedaan lain adalah pengujian menggunakan Chi Square, 

sementara penelitian ini menggunakan uji regresi binary logistik. 

 


