
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia hidup di dunia akan mengalami proses menua. Menurut 

Nugroho (2008) proses menua adalah proses yang terjadi di sepanjang hidup 

manusia, dimulai sejak dari awal kehidupan. Usia lanjut adalah sekelompok 

orang yang mengalami proses perubahan secara bertahap dalam jangka waktu 

beberapa dekade (Notoatmodjo, 2007). Kategori lansia menurut WHO dalam 

Notoatmodjo (2007) yaitu seseorang dengan usia lebih dari 65 tahun (AS dan 

Eropa Barat) dan seseorang dengan usia lebih dari 60 tahun (Di Negara-negara 

Asia termasuk Indonesia).  

Menurut WHO pada tahun 2010 persentase lansia di dunia sebesar 9,11% 

dari total penduduk di dunia. Selain itu pada tahun 2011 di negara-negara 

maju juga mengalami peningkatan jumlah lansia diantaranya Amerika (12%), 

Jepang (22,6%), Jerman (20,5%), dan China (13%) (BPS, 2009). 

Data sensus penduduk pada tahun 2010 yang diselenggarakan BPS di 

seluruh wilayah Indonesia didapatkan jumlah penduduk Indonesia adalah 

237.641.326 jiwa dengan jumlah penduduk lansia sebanyak (7,6%) atau 

18.118.699 jiwa (Kemenkes RI, 2012). Pada tahun 2011 total penduduk lansia 

di Indonesia sebanyak (7,58%) dari total penduduk Indonesia (BPS, 2013), 

dan WHO telah memperhitungkan pada tahun 2025 nanti di Indonesia akan 

mengalami  peningkatan jumlah warga lansia sebesar 41,4%. Hal ini 
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merupakan peningkatan tertinggi di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga 

memperkirakan bahwa jumlah lansia di Indonesia akan mencapai ± 60 juta 

jiwa pada tahun 2050 (Notoatmodjo, 2007). 

Pada tahun 2012 penduduk lansia tertinggi adalah provinsi D.I. 

Yogyakarta (13,04%), Jawa Timur (10,40%), dan Jawa Tengah (10,34%) dari 

total penduduk lansia di Indonesia (BPS, 2013). Jawa Tengah sendiri tercatat 

2.336.115 jiwa merupakan lansia dari total penduduk 32.864.563 (Susenas, 

2012).  

Data dari Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, 

menunjukan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 

adalah 881.831 jiwa. Usia 0-4 tahun sebesar 78.105 jiwa, usia 5-14 tahun 

sebesar 163.122 jiwa, usia 15-44 tahun sebesar 394.269 jiwa, usia 45-64 tahun 

sebesar 181.892 jiwa, dan usia ≥ 65 tahun sebesar 64.443 jiwa (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2014). Cakupan pelayanan kesehatan dan 

usia lanjut di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 yaitu sebesar 42,76% 

dan pada tahun 2013 sebesar 50,86%. Hal tersebut menunjukan adanya 

peningkatan sebesar 8,1%, tetapi masih jauh di bawah target nasional yaitu 

sebesar 70,00%. 

Pertambahan jumlah penduduk lansia dapat menimbulkan berbagai 

masalah terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraan. Jika masalah tersebut 

tidak cepat ditangani maka masalah tersebut akan berkembang menjadi 

masalah yang lebih kompleks. Masalah kompleks yang terjadi pada lansia baik 

dari segi fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan dan 
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kesejahteraan lansia menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan 

pelayanan kesehatan pada lansia. Pelayanan kesehatan pada lansia salah 

satunya adalah dengan diadakannya kegiatan posyandu lansia (Notoatmodjo, 

2007). 

Posyandu lansia adalah tempat pelayanan bagi kaum lansia yang 

dilakukan dari, oleh, dan untuk kaum lansia dengan menitikberatkan pada 

pelayanan promotif dan preventif, tanpa harus mengabaikan upaya kuratif dan 

rehabilitatif (Notoatmodjo, 2007). Para lansia dapat berupaya untuk 

memanfaatkan posyandu tersebut dengan sebaik mungkin, agar kesehatan para 

lansia dapat terpelihara dan terpantau secara optimal. Akan tetapi berdasarkan 

fakta yang ada, fenomena di lapangan sangat berbeda. Posyandu lansia hanya 

ramai di awal pendirian saja, kemudian dari periode ke periode selanjutnya 

lansia yang memanfaatkan posyandu semakin berkurang. Hal ini membuktian 

pemanfaatan posyandu lansia sangat minim dan keaktifan lansia dalam 

mengikuti kegiatan posyandu juga sangat rendah (Jamalinah, 2013). 

Jenis pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia meliputi pengukuran 

tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, penyuluhan 

kesehatan berdasarkan Kartu Menuju Sehat (KMS), kegiatan pemeriksaan dan 

pengobatan ringan yang dilakukan oleh tenaga profesional yakni petugas dari 

puskesmas. Selain itu, ada juga beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan 

yaitu dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan memperhatikan 

aspek kesehatan dan gizi usia lanjut (Depkes RI, 2003). 
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Keaktifan lansia dalam menghadiri kegiatan posyandu lansia ditentukan 

oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi (pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

nilai, dan karakteristik individu), faktor pemungkin (ketersediaan sarana 

kesehatan, akses, hukum pemerintah, ketrampilan terkait kesehatan, dan 

pekerjaan), dan faktor penguat (keluarga, teman sebaya, guru, dan tokoh 

masyarakat) (Notoatmodjo, 2003). 

Keaktifan lansia sebagai faktor predisposisi untuk menghadiri kegiatan 

posyandu lansia berkaitan dengan perilaku lansia yang didasari oleh sebuah 

karakteristik individu tersebut (Notoatmodjo, 2003). Menurut Sulistyani 

dalam Sulistiyawati (2010) pekerjaan juga menjadi salah satu faktor 

pemungkin bagi seseorang untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan, seseorang 

yang bekerja terlalu keras dengan kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan 

kurangnya pengertian tentang kesehatan, serta akses terhadap informasi juga 

terbatas. Menurut Narwoko dan Suyanto (2004) dari faktor penguat salah 

satunya adalah keluarga, yaitu lembaga sosial yang mendasari berkembangnya 

semua lembaga atau pranata sosial lainnya. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Posyandu 

“Rahayu Widodo“ dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para 

kader di dapatkan data keseluruhan lansia adalah 147 orang. Dengan kategori 

lansia usia 61-69 tahun sebanyak 66 orang dan lansia usia lebih dari 70 tahun 

sebanyak 61orang. Angka kehadiran lansia dari total jumlah lansia di 

Posyandu “Rahayu Widodo” diantaranya adalah pada bulan Januari (5,8%)) 

atau 8 orang, Febuari (8%) atau 11 orang, Maret (7,2%) atau 10 orang, April 
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(2,9%) atau 4 orang, Mei (3,6%) atau 5 orang, Juni (3,6%) atau 5 orang, Juli 

(2,1%) atau 3 orang, Agustus (6,5%) atau 9 orang, September (2,9%) atau 4 

orang dan bulan oktober (2,1%) atau 3 orang. Hal tersebut membuktikan 

bahwa kehadiran lansia di Posyandu “Rahayu Widodo” sangat kurang dan 

masih dibawah target nasional yaitu sebesar 70% dari total lansia di wilayah 

Posyandu “Rahayu Widodo”.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan berjudul “Hubungan Dukungan Keluarga, Status Pekerjaan 

dan Karakteristik Individu dengan Keaktifan Lansia Dalam Menghadiri 

Kegiatan Posyandu Lansia Di Posyandu Rahayu Widodo”.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

yang dapat dirumuskan yaitu: “ Adakah hubungan antara karakteristik 

individu, status pekerjaan dan dukungan keluarga dengan keaktifan lansia 

dalam menghadiri kegiatan posyandu lansia di posyandu “Rahayu Widodo“ ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara karakteristik individu, status pekerjaan 

dan dukungan keluarga dengan keaktifan lansia dalam menghadiri 

kegiatan posyandu lansia di Posyandu “ Rahayu Widodo “ Desa 

Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. 
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2. Tujuan khusus  

a. Mengetahui gambaran tentang karakteristik individu (Usia, jenis 

kelamin, status perkawinan, living arrangement, kondisi kesehatan, 

keadaan ekonomi, dan penghasilan), status pekerjaan dan dukungan 

keluarga. 

b. Mengetahui hubungan antara karakteristik individu dengan keaktifan 

lansia dalam menghadiri kegiatan posyandu lansia di Posyandu 

“Rahayu Widodo“ 

c. Mengetahui hubungan antara status pekerjaan dengan keaktifan lansia 

dalam menghadiri kegiatan posyandu lansia di Posyandu “Rahayu 

Widodo“ 

d. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan keaktifan 

lansia dalam menghadiri kegiatan posyandu lansia di Posyandu 

“Rahayu Widodo“ 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Kader Posyandu 

Sebagai bahan masukan bagi kader kesehatan Posyandu “Rahayu Widodo“ 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lanjut usia.  

b. Bagi Lansia dan Keluarga 

Sebagai bahan masukan bagi anggota keluarga dan warga lansia untuk 

lebih memperhatikan kesehatan lansia dengan cara memanfaatkan sarana 

pelayanan kesehatan yang telah ada, salah satunya adalah pelayanan 

posyandu lansia. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumber data 

bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian berikutnya yang terkait 

tentang posyandu lansia. 

E. Penelitian Terkait 

1. Rosyid, dkk  (2013), dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kunjungan lansia ke posyandu lansia di RW VII Kelurahan 

Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya“.  didapatkan hasil 

Sebagian besar lansia yang yang berkunjung ke Posyandu lansia berjenis 

kelamin perempuan, tingkat pendidikan SD, ibu rumah tangga, 

berpendapatan rendah, dan memiliki pengetahuan yang baik. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah 1) Peneitian ini meneliti 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan lansia meliputi jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, dan 

pola tempat tinggal, sedangkan penelitian saya meneliti tentang 

karakteristik individu, status pekerjaan dan dukungan keluarga. 2) teknik 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling 

sedangkan dalam penelitian saya menggunakan tekhnik purposive 

sampling 3). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Lansia di RW.VII 

Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya pada bulan Juli 

tahun 2009  sedangkan penelitian saya populasinya adalah seluruh lansia 

yang berada di wilayah kerja Posyandu “Rahayu Widodo” Desa 

Bojongsari dengan jumlah 147 lansia. 4). Penelitian ini Data yang 
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terkumpul di analisis dengan uji statistik Regresi Linier Berganda. 

Sedangkan dalam penelitian saya di analisis dengan menggunakan Uji 

Chi-Square. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu 1). 

Sama-sama meneliti tentang kunjungan lansia dalam kegiatan posyandu 

lansia. 2). Pendekatan yang digunakan sama-sama menggunakan 

pendekatan Cross Sectional. 

2. Kresnawati dan Kartinah (2010), dalam penelitian yang berjudul 

“Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Keaktifan Lansia dalam 

mengikuti kegiatan di posyandu lansia Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura“ didapatkan hasil adanya hubungan yang signifikan antara 

dukungan keluarga dengan keaktifan lansia (lanjut usia) dalam mengikuti 

kegiatan di Posyandu Lansia Desa Gonilan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian saya adalah 1). Jenis penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif korelasional sedangkan penelitian saya menggunakan 

metode kuantitatif 2). teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik proportionate random sampling sedangkan dalam penelitian saya 

menggunakan tekhnik purposive sampling 3). Populasi pada penelitian ini 

adalah para lansia yang terdaftar di Posyandu lansia Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura sebanyak 397 responden, sedangkan penelitian saya 

populasinya adalah seluruh lansia yang berada di wilayah kerja Posyandu 

“Rahayu Widodo” Desa Bojongsari dengan jumlah 147 lansia. 4). Sampel 

pada penelitian ini sebanyak 80 lansia, sedangkan dalam penelitian saya 

sampelnya sebanyak 60 lansia. 5). Penelitian ini dilakukan di Desa 
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Gonilan Kecamatan Kartasura, sedangkan penelitian saya dilakukan di 

posyandu “Rahayu Widodo” Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu 1). Sama-sama 

meneliti tentang dukungan keluarga dengan keaktifan lansia dalam 

mengikuti kegiatan posyandu lansia. 2). Pendekatan yang digunakan sama-

sama menggunakan pendekatan Cross Sectional. 

3. Sulistiyawati (2010), dalam penelitian yang berjudul “Hubungan antara 

pekerjaan, pendapatan, pengetahuan dan sikap lansia dengan kunjungan ke 

posyandu lansia“ di dapatkan hasil adanya hubungan antara pekerjaan dan 

pendapatan responden dengan keaktifan kunjungan ke Posyandu Lansia, 

tidak ada hubungan antara pengetahuan responden tentang Posyandu 

Lansia dengan keaktifan kunjungan ke Posyandu Lansia, adanya hubungan 

antara sikap responden tentang Posyandu Lansia dengan keaktifan 

kunjungan Lansia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah 

1). Penelitian ini menggunakan studi observasional analitik, sedangkan 

penelitian saya menggunakan metode kuantitatif. 2). Teknik sampe yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proportional random 

sampling sedangkan dalam penelitian saya menggunakan tekhnik 

purposive sampling 3). Populasi pada penelitian ini adalah rata-rata 

kunjungan lansia dari bulan januari-juni 2010 di wilayah kerja Puskesmas 

Sumbersari Kabupaten Jember sebanyak 372 jiwa, sedangkan penelitian 

saya populasinya adalah seluruh lansia yang berada di wilayah kerja 

Posyandu Rahayu Widodo Desa Bojongsari dengan jumlah 147 lansia. 4). 
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Sampel pada penelitian ini adalah sebagian lansia yang mengikuti 

Posyandu Lansia di wilayah kerja Puskesmas Sumbersari Kabupaten 

Jember, sedangkan dalam penelitian saya sampelnya sebanyak 60 lansia. 

5). Penelitian ini dilakukan di di wilayah kerja Puskesmas Sumbersari 

Kabupaten Jember, sedangkan penelitian saya dilakukan di Posyandu 

“Rahayu Widodo” Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah 6). Variabel yang 

dihubungkan dengan kunjungan lansia pada penelitian ini meliputi 

pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, dan sikap lansia, sedangkan dalam 

penelitian saya variabel yang dihubungkan dengan keaktifan lansia 

meliputi karakteristik individu, status pekerjaan dan dukungan keluarga. 

Persamaanya 1). Sama-sama meneliti tentang pekerjaan dan kunjungan 

lansia ke posyandu lansia. 2). Pendekatan yang digunakan sama-sama 

menggunakan pendekatan Cross Sectional. 
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