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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang 

kesehatan ikut andil dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

menjadikan rata-rata usia harapan hidup bangsa Indonesia semakin 

meningkat. Keadaan ini menyebabkan jumlah populasi lanjut usia (Lansia) 

semakin besar, bahkan cenderung bertambah lebih cepat dan pesat 

(Wahjudi, 2009). 

Indonesia termasuk negara berstruktur tua, hal ini dapat dilihat dari 

persentase penduduk lansia tahun 2008, 2009 dan 2012 telah mencapai di 

atas 7% dari keseluruhan penduduk. Struktur penduduk yang menua tersebut 

merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan 

manusia secara global dan nasional. Keadaan ini berkaitan dengan adanya 

perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat. 

Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah 

satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam 

pembangunan. Angka kesakitan penduduk lansia tahun 2012 sebesar 26,93% 

artinya bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat 27 orang di antaranya 

mengalami sakit (Depkes, 2013). 

Ketetapan seseorang dianggap lansia sangat bervariasi karena setiap 

negara memiliki kriteria dan standar yang berbeda. Di Indonesia, seseorang 
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disebut lansia bila ia telah memasuki atau mencapai usia lebh dari 60 tahun 

lebih menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan 

Sosial Lanjut Usia. Menurut World Health Organization (WHO), klasifikasi 

lansia adalah usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun, lansia (elderly) 60-

74 tahun, lansia tua (old) 75-90 tahun, dan lansia sangat tua (very old) di atas 

90 tahun. Sumiati membagi periode biologis perkembangan manusia 

dianggap lansia sebagai presenium (40-65 tahun) dan senium atau lansia (65 

tahun ke atas) (Wahjudi, 2009). 

Jenis penyakit pada lansia kebanyakan adalah penyakit degeneratif, 

tetapi penyakit infeksi juga harus ditangani dengan baik dikarenakan dapat 

mencetuskan penyakit lain. Pergeseran ini, dalam strategi pelayanan 

kesehatan berarti bahwa penyakit pada usia dewasa dan lanjut usia harus 

lebih diperhatikan dan diprioritaskan. Pada umur yang semakin tua, lansia 

akan semakin tergantung secara fisik, biologis, psikis, ekonomi dan sosial 

pada orang lain. Rasio ketergantungan dalam keluarga di negara sedang 

berkembang akan semakin besar akibat jumlah bayi dan anak-anak yang 

masih tinggi dan jumlah lansia yang semakin banyak (Handayani, 2012).  

Pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat adalah Posyandu Lansia, 

pelayanan kesehatan Lansia tingkat dasar adalah Puskesmas, dan pelayanan 

kesehatan tingkat lanjutan adalah Rumah Sakit. Sebagai pelayanan 

kesehatan di tingkat masyarakat, Posyandu Lansia memiliki arti penting. 

Sama halnya dengan posyandu balita Posyandu Lansia adalah kegiatan 

kesehatan dasar untuk para Lansia yang diselenggarakan dari, oleh dan 

Hubungan Antara Status..., Agus Riyanto, S1 Keperawatan UMP, 2015



3 

 

untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu Lansia 

merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan 

penanggung jawab kepala desa. Pelayanan kesehatan Lansia yang 

dimaksudkan adalah penduduk usia 45 tahun ke atas yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan baik di Puskesmas 

maupun di Posyandu Kelompok Lansia (Lestari, 2011).  

Dalam konsep pelayanan geriatrik komprehensif, posyandu merupakan 

salah satu bagian dari layanan masyarakat, sehingga keberhasilan program 

ini akan mendukung keberhasilan pelayanan yang holistik dan 

berkesinambungan pada lansia. Penelitian tentang posyandu lansia sangat 

perlu dilakukan terutama di pedesaan karena persentase lansia yang tinggal 

di daerah pedesaan masih cukup tinggi (Wahjudi, 2009).  

Pada tahun 2010, diperkirakan jumlah penduduk lansia yang tinggal di 

perkotaan sebesar 9,58% dan yang tinggal di pedesaan sebesar 9,97%. 

Perilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai, karakteristik individu, dan 

seterusnya), faktor pemungkin (ketersediaan sarana kesehatan, akses, hukum 

pemerintah, ketrampilan terkait kesehatan, dan seterusnya), dan faktor 

penguat (keluarga, teman sebaya, guru, tokoh masyarakat, dan seterusnya). 

Di Desa Tunjungjumlah lansia cukup banyak yaitu 375 jiwa merupakan 

urutan ketiga dalam wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, tetapi 

cakupan kunjungan posyandu lansia berjumlah 90 jiwa (26,13%) yaitu 
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terlalu kecil, dimana target cakupan kunjungan Posyandu Lansia seharusnya 

95 % (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2012).  

Mengingat kondisi dan permasalahan Lansia tersebut, maka 

penanganan masalah Lansia harus menjadi prioritas, karena 

permasalahannya terus berpacu dengan pertambahan jumlahnya. Seiring 

dengan semakin meningkatnya populasi lansia, pemerintah telah 

merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan Lansia ditujukan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan Lansia untuk 

mencapai masa tua bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat sesuai dengan keberadaannya (Handayani, 2012). 

Penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang berperan 

terhadap keaktifan kunjungan lansia ke posyandu yang dilakukan oleh 

Lestari (2011), menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 

keaktifan kunjungan lansia ke posyandu yaitu umur ≥ 71 tahun (OR: 4,6), 

tidak bekerja (OR: 8,1), fasilitas yang baik (OR: 5,4), dan keluarga yang 

baik (OR: 3,2) (Lestari, 2011). 

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Antara Status Fungsional, Kesehatan Mental 

Dan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Kunjungan Lansia Ke Posyandu 

Lansia di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana Hubungan Antara Status 
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Fungsional, Kesehatan Mental Dan Dukungan Keluarga dengan Motivasi 

Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansia di Desa Tunjung Kecamatan 

Jatilawang Kabupaten Banyumas?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan antara status fungsional, kesehatan 

mental dan dukungan keluarga dengan motivasi kunjungan lansia ke 

posyandu lansia di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten 

Banyumas. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mendeskripsikan karakteristik responden yang meliputi 

umur, jenis kelamin, status pekerjaan, pendidikan dan motivasi 

kunjungan lansia ke Posyandu Lansia. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara status fungsional dengan 

motivasi kunjungan lansia ke posyandu lansia di Desa Tunjung 

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara kesehatan mental terhadap 

motivasi kunjungan lansia ke posyandu lansia di Desa Tunjung 

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan 

motivasi kunjungan lansia ke posyandu lansia di Desa Tunjung 

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. 

 

Hubungan Antara Status..., Agus Riyanto, S1 Keperawatan UMP, 2015



6 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menemukan masalah yang berhubungan dengan motivasi 

kunjungan lansia ke posyandu lansia sehingga pelaksanaan program 

posyandu lansia dapat optimal dijalankan. 

2. Posyandu 

Meningkatkan mutu pelayanan dan sebagai bahan masukan bagi 

petugas kesehatan dalam upaya memberikan konseling penyuluhan 

sehingga masyarakat bersedia untuk mengunjungi posyandu lansia 

pada saat pelayanan dan sebagai sumber informasi bagi kader 

posyandu tentang motivasi berkunjung ke posyandu lansia dalam 

peningkatan kunjungan lansia ke posyandu lansia. 

3. Lansia 

Sebagai bahan informasi tambahan motivasi pada lansia untuk 

berkunjung ke posyandu lansia 

4. Peneliti  

Sebagai bahan menambah wawasan/ referensi bagi penulis dalam 

berpikir kritis dan menyikapi serta melatih penulis untuk memecahkan 

masalah terkait dengan motivasi kunjungan lansia ke posyandu lansia. 
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E. Penelitian Terkait 

Penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Motivasi 

Lansia Berkunjung Ke Posyandu Lansia Di Desa Tunjung Kecamatan 

Jatilawang Kabupaten Banyumas belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. 

Penelitian yang berhubungan antara lain : 

1. Handayani (2012) 

Judul penelitian “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan 

Kepatuhan Lansia Dalam Mengikuti Posyandu Lansia Di Posyandu 

Lansia Jetis Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo”. 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dalam penelitian 

menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel 100 

responden, dimana hasil penelitian menggunakan analisa bivariat 

dengan menggunakan chi square didapatkan hasil bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan 

lansia dalam mengikuti posyandu lansia dengan p value = 0.393. 

persamaan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor kunjungan 

lansia ke posyandu lansia, menggunakan uji yang sama yaitu chi 

square. Perbedaan penelitian adalah penelitian Handayani meneliti 

hanya satu faktor yaitu dukungan keluarga, sedangkan penelitian ini 

menganalisis beberapa faktor kunjungan lansia ke posyandu lansia. 
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2. Lestari (2011) 

Judul penelitian “Beberapa Faktor Yang Berperan Terhadap 

Keaktifkan Kunjungan Lansia Ke Posyandu Studi Kasus Di Desa 

Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Propinsi DIY”. 

Metode yang digunakan adalah menggunakan desain analitik 

observasional pendekatan kasus kontrol. Sampel penelitian berjumlah 

104 responden, dimana data diperolah dengan wawancara dan diskusi 

kelompok terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang 

berpengaruh terhadap keaktifan kunjungan lansia ke posyandu yaitu 

umur 71 tahun (OR:4,6), tidak bekerja (OR:8,1), sikap yang baik 

(OR:3), fasilitas yang baik (OR:5,4), pelayanan kader dan petugas 

kesehatan yang baik (OR:6,5), peran keluarga yang baik (OR:3,2). 

Faktor yang tidak berpengaruh terhadap keaktifan kunjungan lansia ke 

posyandu yaitu tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, 

pengetahuan, akses, peran sosial lansia. Persamaan penelitian adalah 

meneliti faktor yang berperan dalam kunjungan lansia ke posyandu 

lansia. Perbedaan penelitian adalah metode yang digunakan 

menggunakan case control sedangkan penelitian ini menggunakan 

cross sectional.  

3. Marlina, L. (2011) 

Judul penelitian “hubungan tingkat pengetahuan lansia tentang 

posbindu dengan motivasi lansia mengunjungi posbindu”.  Dengan 

metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 
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deskriptif korelasi rancangan cross sectional. Pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan sampel 73 responden. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara tingkat pengetahuan dengan motivasi lansia mengunjungi 

posbindu. Persamaan penelitian adalah meneliti tentang faktor yang 

melatarbelakangi motivasi lansia berkunjung ke pelayanan kesehatan/ 

posbindu, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Perbedaan adalah penelitian ini meneliti tentang hubungan 

status fungsional, kesehatan mental dan peran aktif kegiatan sosial 

dengan motivasi lansia berkunjung ke posyandu lansia. 
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