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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah lansia dikawasan Asia pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 

kira-kira 142 juta orang. Jumlah lansia akan meningkat diproyeksikan 

menjadi dua kali lipat di tahun 2025 dan tiga kali lipat di tahun 2050 

Peningkatan jumlah lansia ini, perlu dibarengi dengan kebijakan yang tepat 

agar angka harapan hidup lansia semakin meningkat. Penuaan yang sehat 

akan meningkatkan kesehatan fisik, sosial dan mental lansia untuk dapat 

berperan aktif dalam masyarakat. Serta menikmati kehidupan yang mandiri 

tanpa diskriminasi. (Pramesti, 2012). 

Untuk meningkatkan harapan hidup lansia salah satunya adalah 

dengan dibentuknya suatu Posyandu (Pelayanan Kesehatan Terpadu) Lansia 

di setiap daerah-daerah tertentu. Menurut Depkes RI, (2005) bahwa 

pelayanan kesehatan terpadu adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan 

kesehatan terhadap lansia di tingkat desa/kelurahan dalam wilayah kerja 

masing- masing puskesmas. Keterpaduan dalam posyandu lansia berupa 

keterpaduan pada pelayanan yang dilatarbelakangi oleh kriteria lansia yang 

memiliki berbagai macam penyakit. Dasar pembentukan posyandu adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama lansia . 

Posyandu Lansia juga diharapkan dapat menekan angka 

ketergantungan lansia terhadap usia produktif, sehingga lansia juga mampu 
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belajar untuk mandiri. Hasil dari data Susenas menunjukkan bahwa angka 

rasio ketergantungan penduduk lansia pada tahun 2012 adalah sebesar 11,90. 

Angka rasio sebesar 11,90 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk 

usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia. Namun 

bila dibandingkan per jenis kelamin, angka rasio ketergantungan penduduk 

lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki 

(12,95 berbanding 10,86) (Kemenkes, 2013). 

Pada kenyataannya adanya Posyandu yang sudah ada dikalangan 

masyarakat saat ini belum dapat dimanfatkan secara optimal oleh Lansia. 

Menurut Ismawati, 2010 dalam Juniardi (2012) bahwa ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi lansia untuk mengunjungi Posyandu Lansia yaitu 

pengetahuan, jarak rumah, dukungan keluarga, sarana dan prasarana, sikap, 

penghasilan. Harianto (2004) mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin 

berpengaruh terhadap penggunaan pelayanan kesehatan, perempuan lebih 

rentan terhadap berbagai macam penyakit dibanding dengan laki-laki, dan 

perempuan lebih sensitif terhadap perasaan sakit sehingga perempuan lebih 

banyak berkonsultasi dengan pihak kesehatan untuk pemeriksaan fisiknya.  

Perempuan memiliki gaya hidup yang lebih berorientasi sosial 

daripada laki-laki serta lebih terfokus dalam membangun hubungan sosial dan 

lebih banyak terlibat secara emosional kepada orang lain. Hal inilah yang 

menyebabkan perempuan lebih mudah mengatasi berbagai masalah 

kesehatannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan salah 
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satu cara yaitu mengunjungi dan memanfaatkan posyandu lansia untuk 

memeriksakan kesehatannya (Meijer, 2009). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ningsing, Arneliwati dan 

Lestari (2013) menunjukan bahwa dari 97 responden lansia yang diteliti 

responden lansia terbanyak adalah responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 52 responden (53,6%), sedangkan responden yang 

paling sedikit yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 

responden (46,4%). 

Faktor lain yang mempengaruhi lansia dalam mengunjungi Posyandu 

lansia yaitu jarak rumah lansia ke Posyandu Lansia. Juniardi (2012) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa jarak posyandu yang dekat akan membuat 

lansia mudah menjangkau Posyandu. Kemudahan dalam menjangkau lokasi 

Posyandu ini berhubungan dengan faktor keamanan atau keselamatan bagi 

lansia. Jika lansia merasa aman atau merasa mudah untuk menjangkau lokasi 

posyandu tanpa harus menimbulkan kelelahan atau masalah yang lebih serius, 

maka hal ini dapat mendorong minat atau motivasi lansia untuk mengikuti 

kegiatan Posyandu. 

Sumiati (2012) menyatakan bahwa pengetahuan lansia yang baik 

mempengaruhi keaktifan lansia dalam memanfaatkan posyandu. Pengetahuan 

lansia yang kurang tentang posyandu lansia mengakibatkan kurangnya 

pemahaman lansia dalam pemanfaatan posyandu lansia. Keterbatasan 

pengetahuan ini akan mengakibatkan dampak yang kurang baik dalam 

pemeliharaan kesehatannya. Pengetahuan lansia akan manfaat posyandu ini 
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dapat diperoleh dari pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-harinya 

(Kurniasari, 2013). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani dan Wahyuni 

(2012) menunjukan bahwa dari 100 responden lansia, 60 orang lansia 

mempunyai dukungan keluarga yang rendah dan sebagian besar responden 

tidak patuh dalam kegiatan posyandu lansia. Hal ini karena lansia tidak 

diingatkan jadwal kegiatan posyandu lansia dikarenakan keluarga sibuk 

bekerja dan keluarga juga tidak memberikan semangat pada lansia untuk 

mengikuti posyandu lansia. Lansia membutuhkan adanya dukungan dari 

keluarga atau orang terdekatnya, hal ini dikarenakan seorang lansia 

membutuhkan orang untuk selalu mengingatkan hal-hal yang baik dan 

mencukupi kebutuhan setiap harinya seiring dengan penuruanan fungsi 

oragan tubuh dari lansia itu sendiri. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh 

peneliti diperoleh data bahwa ada 936 lansia di Desa Ledug Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas. Dari 936 Lansia yang aktif dalam kegiatan 

Posyandu Lansia ada 395 (42,2%) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 55 

(14%) dan perempuan sebanyak 340 (86%). Disisi lain, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan 10 lansia menunjukan bahwa ada 4 lansia 

yang tidak mendapat dukungan keluarga untuk selalu berkunjung ke 

Posyandu sehingga mereka berkunjung ke Posyandu kadang-kadang, 3 lansia 

yang menganggap bahwa Posyandu sangatlah penting bagi lansia dalam 

menunjang kesehatan lansia dan 3 lansia yang menganggap bahwa Posyandu 
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lansia tidak terlalu penting sehingga mereka kadang malas untuk pergi ke 

Posyandu. Hal tersebut menunjukan masih minimnya kesadaran lansia dalam 

memanfaatkan Posyandu, yang mana tujuan dari Posyandu sendiri yaitu 

untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seseorang saat memasuki 

usia lanjut serta meningkatkan harapan hidup pada usia lanjut. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Antara jenis kelamin, tingkat pengetahuan, 

dukungan keluarga, sikap lansia, jarak rumah dan pekerjaan dengan 

Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas”. 

B. Rumusan Masalah 

Posyandu lansia merupakan wadah terpadu untuk para lansia dimasa 

tuanya karena pada usia lanjut seperti ini, kondisi para lansia umumnya 

mempunyai fisik yang relatif lemah dan kesepian, perlu berkumpul dan saling 

mengawasi sehingga tidak merasa kesepian dan terabaikan. Namun pada 

kenyataanya lansia belum bisa memanfaatkannya secara optimal dalam 

menunjang kesehatannya, sehingga terkadang Posyandu yang ada di setiap 

daerah belum dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 

melalui Posyandu. Padahal seorang lansia memerlukan pemantauan kesehatan 

secara rutin dan berkala, hal ini dikarenakan usia lansia rentan terhadap 

penyakit. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana hubungan antara jenis kelamin, tingkat 

Hubungan Jenis Kelamin..., Sampurno Tri Utomo, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



6 
 

pengetahuan, dukungan keluarga, sikap lansia, jarak rumah dan pekerjaan 

dengan kunjungan lansia ke Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin, tingkat pengetahuan, 

dukungan keluarga, sikap lansia, jarak rumah dan pekerjaan dengan 

kunjungan lansia ke Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui jenis kelamin, tingkat pengetahuan, dukungan 

keluarga, sikap lansia, jarak rumah dan pekerjaan lansia di Posyandu 

Lansia  Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

b. Untuk mengetahui kunjungan lansia Ke Posyandu Lansia di Desa 

Ledug Kabupaten Banyumas. 

c. Untuk mengetahui hubungan jenis kelamin lansia dengan kunjungan 

lansia ke Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas 

d. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kunjungan 

lansia ke Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas. 
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e. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kunjungan 

lansia ke Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas. 

f. Untuk mengetahui hubungan sikap lansia dengan kunjungan lansia ke 

Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas. 

g. Untuk mengetahui hubungan jarak rumah dengan kunjungan lansia ke 

Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas. 

h. Untuk mengetahui hubungan pekerjaan dengan kunjungan lansia ke 

Posyandu Lansia di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi responden 

Memberikan masukan dan ilmu tambahan bagi responden terkait dengan 

pentingya pelayanan Posyandu. 

2. Bagi pengelola Posyandu Lansia 

Memberikan informasi dan masukan bagi pengelola Posyandu Lansia 

dalam meningkatkan kunjungan lansia ke Posyandu Lansia. 

3. Bagi ilmu keperawatan 

Memberikan ilmu tambahan bagi ilmu keperawatan dalam 

mengembangkan kurikulum keperawatan komunitas khususnya pada 

lansia. 
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4. Bagi Institusi pelayanan kesehatan 

Memberikan masukan dan informasi tambahan bagi institusi pelayanan 

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pada lansia 

tentang keaktifan lansia dalam mengunjungi posyandu. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan masukan dan literatur tambahan bagi peneliti yang ingin 

melakukan peneliti dengan tema yang sama penelitian ini. 

E. Penelitian Terkait 

1. Mahardika G. D. (2014) 

Mahardika meneliti tentang hubungan sikap dan dukungan keluarga 

terhadap kunjungan lansia di Posyandu Desa Tlaga Kecamatan Gumelar. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada hubungan sikap dan 

dukungan keluarga terhadap kunjungan lansia di Posayandu Desa Tlaga 

Kecamatan Gumelar. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskripsi korelasi dengan menggunakan pendekatan cross sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang tinggal bersama keluarga 

berjumlah 240 lansia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 70 lansia dengan teknik random sampling probability sampling. 

Uji yang digunakan adalah uji chi square. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang digunakan 

hanya sikap dan dukungan keluarga, desain yang digunakan deskripsi 

korelasi, jumlah sampel dan teknik samping menggunakan probability 

sampling. Persamaan penelitian ini yaitu pendekatan cross sectional, uji 
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yang digunakan adalah uji chi square dan variabel terikat menggunakan 

kunjungan lansia. 

2. Sulistiyawati  (2012) 

Sulistiyawati meneliti tentang hubungan antara pekerjaan, pendapatan, 

pengetahuan dan sikap lansia terhadap Posyandu Lansia dengan keaktifan 

kunjungan ke Posyandu Lansia di Puskesmas Sumbersari Kabupaten 

Jember. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara 

pekerjaan, pendapatan, pengetahuan dan sikap lansia terhadap Posyandu 

Lansia dengan keaktifan kunjungan ke Posyandu Lansia di Puskesmas 

Sumbersari Kabupaten Jember. Penelitian dilaksanakan dengan rancangan 

cross sectional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pembagian 

kuesioner dan observasi dilakukan pada 192 lansia. Subjek ditarik dari 

populasi dengan cara proportional random sampling. Variabel bebas 

penelitian adalah pekerjaan, pendapatan, pengetahuan dan sikap. 

Sedangkan variabel terikat adalah kunjungan ke Posyandu Lansia.  

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang digunakan yaitu 

pekerjaan, jumlah sampel, tempat penelitian, desain menggunakan 

kuantitatif. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu teknik 

sampling dengan proportional random sampling, pendekatan dengan 

cross sectional, uji chi square dan variabel terikat kunjungan lansia ke 

Posyandu Lansia. 
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3. Dewi  (2014) 

Dewi melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap 

lansia dengan keteraturan kunjungan posyandu lansia di desa Wiradesa 

kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2014. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap 

lansia dengan keteraturan kunjungan posyandu lansia di desa wiradesa 

kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan tahun 2014. Desain penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif korelatif dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu lansia berumur 60 tahun 

keatas yang mengikuti posyandu lansia dalam waktu 1 tahun (Juni 2013- 

Mei 2014) dan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 

sampling yaitu berjumlah 43 responden. Penelitian ini menggunakan uji 

chi square untuk mencari hubungan antara variabel dependen dan 

indepenten. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu jumlah variabel bebas yang diteliti 

yaitu hanya pengetahuan dan sikap, variabel terikatnya keteraturan 

kunjungan, desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

korelatif, teknik sampling total sampling, tempat dan jumlah sampel 

penelitian, sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

cross sectional, uji chi square, sama-sama meneliti tentang masalah 

kunjungan lansia ke Posyandu Lansia dan jenis sampel lansia. 
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