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 BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

V.1 HASIL PENELITIAN  

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Timur merupakan bagian 

dari Unit Organisasi Fungsional bertanggung jawab pada Dinas Kesehatan 

Kota Pontianak yang dalam pelaksanaannya langsung memberikan 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berintegrasi kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar / 

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun Gambaran umum UPTD 

Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur sebagai berikut : 

1. Gambaran Geografis 

Puskesmas saigon merupakan wilayah bina UPTD puskesmas 

kecamatan pontianak timur dengan luas wilayah kerja 1.179 Ha atau 

11,8 KM2 terdiridari 77 RW dan 386 RT. Kecamatan Pontianak Timur 

juga dilintasi garis khatulistiwa sebagaimana kecamatan lain yang ada 

dikota Pontianak, yaitu 

a. Posisi geografis dari ba tas wilayah Barat dengan koordinat ( 109 20 

42,7 BT: 00 01 21,8 LS) yang terletak pada perpotongan Sungai 

Kapuas dan Sui Landak dan terletak pada kelurahan dalam Bugis. 

b. Posisi geografis dari batas wilayah Timur dengan koordinat (109 23 

0,91 BT 00 03 40,0 LS) yang terletak pada bagian utara Kelurahan 
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Parit Mayor dan merupakan titik perbatasan dengan Kecamatan 

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

c. Posisi geografis dari batas utara dengan koordinat (109 23 00,1 BT 

00 01 30,5 LS) terletak di Sungai Landak Kelurahan Tanjung Hulu 

merupakan titik perbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya. 

d. Posisi geografis dari batas wilayah Selatan dengan koordinat (109 22 

40,7 BT: 00 04 05,50 LS) terletak di Sungai Kapuas wilayah 

kelurahan Parit Mayor dan merupakan titik perbatasan dengan 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Sungai Raya. 

2. Letak Wilayah 

Ditinjau dari letaknya wilayah kerja, UPTD Puskesmas 

Kecamatan Pontianak Timur terletak di bagian Timur dari kota 

Pontianak yang berbatasan dengan :  

1. Sebelah utara berbatasan dengan sungai landak, Kecamatan 

Pontianak utara. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai kapuas, Kecamatan 

Pontianak Selatan. 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang, 

KKR. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan sungai kapuas, Kecamatan 

Pontianak Kota. 
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3. Demografi / Kependudukan 

Jumlah penduduk di wilayah kerja UPTD puskesmas 

kecamatan pontianak timur sampai dengan akhir tahun 2016 

berjumlah 99,535 jiwa yang terdiri dari 50,864 jiwa laki – laki 

(51,10%) dan 48,671 jiwa perempuan (48,90%) dengan jumlah kepala 

keluarga 26,,567 KK. 

4. Perhubungan / Transportasi 

  Jika dibandingkan dengan kecamatan- kecamatan lain yang 

ada dikota Pontianak, maka Pontianak Timur termasuk Kecmatan 

yang sedang berkembang baik dalam jumlah penduduk maupun dalam 

hal transportasi. Jalan-jalan sebagai sarana utama dalam transportasi 

masih menjadi perioritas utama dalam pembangunan tingkat 

Kecamatan. 

  

V.1.2      Program Kesehatan Usia Lanjut 

 UPTD Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur 

menciptakan upaya-upaya kesehatan usia lanjut merupakan upaya 

kesehatan paripurna dibidang kesehatan usia lanjut yang dilaksanakan 

ditingkat UPTD dan UPK Puskesmas serta diselenggarakan secara 

khusus yang terintegrasi dengan kegiatan pokok / program lainnya. 

Upaya tersebut dilaksanakan oleh petugas kesehatan UPTD 

Puskesmas Saigon dengan dukungan peran serta masyarakat baik 

didalam gedung maupun diluar gedung UPTD/UPK Puskesmas. 
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 Program tersebut dilaksakan dengan membangun posyandu-

posyandu lansia yang saat ini terdiri dari 3 posyandu dimasing-masing 

lokasi antara lain : 

a) Posyandu Salimah terletak di wilayah Perum 4 

b) Posyandu Seiya Sekata terletak di wilayah Tanjung Raya 2  

c) Posyandu Mitra Sehati terletak diwilayah Mendalam 

Sasaran diposyandu lansia ditujukan pada kelompok usia lanjut 

dengan resiko tinggi tanpa mengabaikan kelompok lainnya, sebagai 

berikut : 

1. Sasaran lansung 

- Pra Usia Lanjut  ( usia 45-59 tahun ) 

- Usia Lanjut   ( usia 60-69 tahun  ) 

- Usia lanjut resiko tinggi ( usia 70 tahun keatas ) 

2.    Sasaran tidak langsung 

-  Keluarga dimana usia lanjut itu berada 

-  Masyarakat dilingkungan usia lanjut berada 

-  Organisasi sosial pemerhati masalah usia lanjut 

- Pengelola program dan petugas kesehatan dalam pelayanan  

kesehatan usia lanjut 

Tujuan Program kesehatan usia lanjut adalah meningkatkan derajat 

kesehatan usia lanjut agar dapat mencapai mutu kehidupan yang 

berkualitas dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat. Cakupan Pelayanan kesehatan Usia Lanjut (60 tahun +) di 
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UPTD Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur pada tahun 2016 

berjumlah 3,601 orang atau 55.32% dari jumlah usia lanjut yang ada ( 

6,509 orang). 

Presentase Pelayanan Kesehatan Usila ( 60 tahun +) di wilayah 

kerja UPTD Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur tahun 

2016 mencapai 3,601 ( 55,32% ). Jika dibandingkan dengan tahun 2015 

mencapai 3,133 (46,35%) maka hasil pelayanan kesehatan Usila ( 60 

tahun + ) mengalami peningkatan sebesar 8,97%. 

 

V.1.3     Gambaran umum Proses Penelitian 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Alur Pelaksaan Subjek Penelitian 

Diambil oleh 

Peneliti  

Data Primer 

antropometri Recall 1x24 

jam  

Teknik pengambilan sampel dengan cara Purposive yang mengacu pada 

kriteria inklusi dan eksklusi. Populasi sebanyak 105 orang lansia yang 

terdiri dari Posyandu Mitra Sehati sebanyak 39 orang, Posyandu Seiya 

Sekata sebanyak 36 orang dan Posyandu Salimah sebanyak 30 orang . 

Sampel diperoleh sebanyak 51 orang setelah melalui uji skrining MMSE 

yang terdiri dari Posyandu Mitra Sehati 19 orang,Posyandu Seiya Sekata 

17 orang, Posyandu Salimah 15 orang. 

 

 

Analisis Data 
 

2 

 

Dibantu oleh 

Enumerator dari 

RSUD Dr. Soedarso 

(Agustriani,A.Md Gz) 

 

 

Penelitian Bulan September 

2017 

Kuesioner  

Riwayat 

Penyakit DM 
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Penelitian  dilakukan  pada bulan september 2017 di Posyandu 

Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur. Sebelum 

melaksanakan penelitian terlebih dahulu peneliti memasukkan surat izin 

penelitian ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Setelah disetujui oleh 

pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak, peneliti memberikan surat 

pengantar dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak ke Puskesmas Saigon 

Kecamatan Pontianak Timur, setelah disetujui oleh pihak Puskesmas 

Selanjutnya peneliti mengkoordinasikan waktu penelitian dengan pihak 

Posyandu lansia untuk melakukan penelitian dan menyesuaikan waktu 

Posyandu lansia yang sudah ditetapkan. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

Purposive Sampling yang mengacu pada kriteria inklusi dan ekslusi 

dengan populasi sebanyak 105 orang lansia dimana pengambilan sampel 

dilakukan  melalui uji skrining The Mini Mental a State Examination 

(MMSE). Setelah melalui uji skrining MMSE di masing-masing Posyandu 

Lansia dari total lansia 105 orang yang lolos menjadi sampel sebanyak 19 

orang pada posyandu mitra sehati, 17 orang pada posyandu seiya sekata 

dan 15 orang pada posyandu salimah. Setelah itu peneliti bersama 

enumerator melakukan proses pengumpulan data dimulai dengan 

memberikan penjelasan kepada calon responden tentang maksud dan 

tujuan dari penelitian yang dilakukan. Setelah calon responden menyetujui 

menjadi responden, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada 

responden untuk mendapatkan informasi mengenai nama lengkap, umur 
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responden, jenis kelamin,jenis pendidikan terakhir responden,jenis 

pekerjaan dan lain-lain. 

Tahapan selanjutnya melakukan recall makan 1x24 jam dengan 

wawancara langsung kepada responden dengan menanyakan apa saja yang 

dimakan selama 24 jam untuk mendapatkan data asupan gizi lansia. Waktu 

yang diperlukan untuk wawancara recall makan untuk setiap responden 

kurang lebih 20–25 menit. 

Setelah dilakukan recall makan 1x24 jam, selanjutnya melakukan 

wawancara dengan menggunakan kuesioner yang menanyakan tentang 

riwayat penyakit DM untuk mendapatkan data riwayat penyakit DM pada 

lansia. Waktu yang diperlukan untuk wawancara kurang lebih 3 menit 

untuk setiap responden.  

Tahap terakhir ialah melakukan pengukuran BB dan TB pada lansia 

untuk mendapatkan data status gizi lansia. Selama penelitian berlangsung, 

peneliti dibantu oleh enumerator sebanyak 1 orang ahli gizi dari Rumah 

Sakit Umum Dr. Soedarso Pontianak. Setelah mendapatkan data melalui 

recall makan 1x24 jam,wawancara,dan pngukuran BB dan TB, selanjutnya 

peneliti melakukan analisis data. 
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V.1.3 Karakteristik Responden 

a. Umur 

Berikut adalah distribusi frekuensi umur lansia di Posyandu 

Lansi Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata dan Posyandu 

Lansia Salimah tahun 2017. 

Umur responden dikelompokkan didasarkan pada pembagian 

usia menurut WHO yaitu, middle age (45-59 Tahun),elderly (60-74 

tahun) dan old (75-90 tahun) Distribusi frekuensi berdasarkan usia 

lansia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel V.1 

Frekuensi Responden Menurut Umur Lansia di Posyandu 

Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata dan 

Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No Umur 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % F % F % 

1. Middle age 5 26,3 2 11,8 1 6,7 

2. Elderly 14 73,7 15 88,2 14 93,3 

Total 19 100 17 100 15 100 

Sumber : data primer,2017 

Tabel V.1. menunjukkan bahwa responden di posyandu 

lansia mitra sehati paling banyak pada kelompok elderly yaitu 14 

orang (73,7%) dan paling sedikit pada kelompok middle age yaitu 

5 orang (26,3%). Pada posyandu lansia  seiya sekata paling 

banyak pada kelompok elderly yaitu 15 orang (88,2%) dan paling 

sedikit pada kelompok middle age yaitu 2 orang (11,8%).  

Sedangkan pada posyandu lansia salimah paling banyak pada 
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kelompok elderly yaitu 14 orang (93,3%) dan paling sedikit pada 

kelompok middle age  yaitu 1 orang (6,7%). 

b. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin  responden dikelompokkan menjadi dua yaitu 

laki-laki dan perempuan. Distribusi frekuensi responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

                                                  Tabel V.2 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut jenis kelamin di 

Posyandu Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata 

dan Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No 
Jenis 

kelamin 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % F % F % 

1. Laki – laki 5 26,3 9 52,9 5 33,3 

2. Perempuan 14 73,7 8 47,1 10 66,7 

Total 19 100 17 100 15 100 

  Sumber : data primer,2017 

Tabel V.2 menunjukkan bahwa responden di posyandu 

lansia mitra sehati paling banyak dengan jenis kelamin 

perempuan yaitu 14 orang (73,7%) dan paling sedikit pada jenis 

kelamin laki-laki yaitu 5 orang (26,3%). Pada posyandu lansia  

seiya sekata paling banyak dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 9 

orang (52,9%) dan paling sedikit pada paling sedikit pada jenis 

kelamin perempuan yaitu 8 orang (47,1%). Sedangkan pada 

posyandu lansia salimah paling banyak pada jenis kelamin 

perempuan yaitu 10 orang (66.7%) dan paling sedikit pada jenis 

kelamin laki-laki yaitu 5 orang (33,3%). 
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c. Status Perkawinan 

status perkawinan responden dikelompokkan menjadi dua 

yaitu punya pasangan dan tidak punya pasangan. Distribusi 

frekuensi responden berdasarkan status perkawinan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut status perkawinan di 

Posyandu Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata 

dan Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No

. 
Status Perkawinn 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % F % F % 

1. Punya pasangan 16 84,2 13 76,5 10 66,7 

2. 
Tidak punya 

pasangan 
3 15,8 4 23,5 5 33,3 

Total 19 100 17 100 15 100 

Sumber : data primer,2017 

Tabel V.3 menunjukkan bahwa responden di posyandu 

lansia mitra sehati paling banyak mempunyai pasangan yaitu 16 

orang (84,2%) dan tidak mempunyai pasangan yaitu 3 orang 

(15,8%). Pada posyandu lansia seiya sekata paling banyak 

mempunyai pasangan yaitu 13 orang (76,5%) dan tidak 

mempunyai pasangan yaitu 4 orang (23,5%). Sedangkan pada 

posyandu lansia salimah paling banyak mempunyai pasangan 

yaitu 10 orang (66,7%) dan tidak mempunyai pasangan yaitu 5 

orang (33,3%). 
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d. Pendidikan 

Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut status pendidikan di 

Posyandu Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata 

dan Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No Pendidikan 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % F % F % 

1. 
Tidak tamat 

SD 
3 15,8 4 23,5 1 6,7 

2. SD 6 31,6 6 35,3 8 53,3 

3. SMP 4 21,1 2 11,8 6 40,0 

4. SMA 3 15,8 4 23,5 0 0 

5. D3/ sarjana 3 15,8 1 5,9 0 0 

Total 19 100 17 100 15 100 

Sumber : data primer,2017 

Tabel  V.4 diatas menunjukan bahwa sebagian besar 

pendidikan responden cenderung memiliki tingkat pendidikan 

terakhir sekolah dasar (SD) baik pada posyandu mitra sehati 

(31,6%), posyandu seiya sekata (35,3%) maupun pada posyandu 

salimah (53,3%). 

e. Status Pekerjaan 

Tabel V.5  

Distribusi Frekuensi Responden Menurut status pekerjaan di 

Posyandu Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata 

dan Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No

. 

Status 

Perkerjaan 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % F % F % 

1. Bekerja 7 36,8 7 41,2 3 20,0 

2. 
Tidak 

berkerja 
12 63,2 10 58,8 12 80,0 

Total 19 100 17 100 15 100 

Sumber : data primer,2017 



67 
 

Tabel V.5 diatas menunjukan bahwa sebagian besar status 

perkerjaan responden cenderung tidak berkerja baik pada 

posyandu mitra sehati (63,2%), posyandu seiya sekata (58,8%) 

maupun pada posyandu salimah (80%). 

f. Jenis Perkerjaan 

Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut jenis pekerjaan di 

Posyandu Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata 

dan Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No

. 

Jenis 

Perkerjaan 

Mitra sehati Seiya sekata Salimah 

F % F % F % 

1. 
Tidak 

berkerja 
12 63,2 10 58,8 12 80,0 

2. Petani 1 5,3 2 11,8 1 6,7 

3. Dagang 3 15,8 2 11,8 1 6,7 

4. Lainnya 1 5,3 3 17,6 1 6,7 

5. 
Pegawai 

swasta 
2 10,5 0 0 0 0 

Total 19 100 17 100 15 100 

Sumber : data primer,2017 

Tabel V.6 diatas menunjukan bahwa sebagian besar jenis 

perkerjaan responden cenderung tidak berkerja baik pada 

posyandu mitra sehati (63,2%), posyandu seiya sekata (58,8%) 

maupun pada posyandu salimah (80%). 
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g. Status Tinggal 

Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut status pekerjaan di 

Posyandu Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata 

dan Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No

. 

Status 

Tinggal 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % F % F % 

1. Tinggal sendiri 0 0 0 0 1 6,7 

2. 
Bersama 

keluarga 
19 100 17 100 14 93,3 

Total 19 100 17 100 15 100 

Sumber : data primer,2017 

Tabel V.7 diatas menunjukan bahwa sebagian besar status 

tinggal responden cenderung tinggal bersama keluarga baik pada 

posyandu mitra sehati (100%), posyandu seiya sekata (100%) 

maupun pada posyandu salimah (93,3%). 

h. Pendamping Lansia 

Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut pendamping lansia 

di Posyandu Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata 

dan Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No

. 

Pendamping 

Lansia 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % f % F % 

1. Suami/istri 6 31,6 4 23,5 1 6,7 

2. Anak kandung 9 47,4 9 52,9 11 73,3 

3. 
Saudara 

kandung 
0 0 1 5,9 0 0 

4. Sendiri 4 21,1 3 17,6 3 20,0 

Total 19 100 17 100 15 100 

Sumber : data primer,2017 

Tabel V.8 diatas menunjukan bahwa sebagian besar 

pendamping responden cenderung anak kandung baik pada 
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posyandu mitra sehati (47,4%), posyandu seiya sekata (52,9%) 

maupun pada posyandu salimah (73,3%). 

i. Pengetahuan Gizi 

Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut pengetahuan gizi di 

Posyandu Lansia Mitra Sehati,Posyandu lansia Seiya Sekata 

dan Posyandu Lansia Salimah tahun 2017. 

 

No

. 

Pengetahuan 

Gizi 

Mitra 

sehati 
Seiya sekata Salimah 

f % f % F % 

1. 
Pengetahuan 

baik 
13 

68,

4 
11 64,7 9 60,0 

2. 
Pengetahuan 

buruk 
6 

31,

6 
6 35,3 6 40,0 

Total 19 100 17 100 15 100 

  Sumber : data primer,2017 

Tabel V.9 diatas menunjukan bahwa sebagian besar 

pengetahuan responden cenderung memiliki pengetahuan baik 

pada posyandu mitra sehati (68,4%), posyandu seiya sekata 

(64,7%) maupun pada posyandu salimah (60%). 

 

V.1.4 Analisis Univariat 

a. Riwayat Penyakit DM 

Riwayat penyakit DM pada lansia dikelompokkan menjadi 2 

yaitu ada penyakit DM dan tidak ada penyakit DM.  

Berikut adalah distribusi frekuensi riwayat penyakit DM di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur. 
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Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Riwayat Penyakit DM Di Posyandu Lansia 

Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2017. 

 

Riwayat Penyakit 

DM 
Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Ada 32 62,7 

Ada 19 37,3 

Total 51 100 

                 Sumber: Data Primer Tahun 2017 

  

 Tabel V.10 menunjukkan bahwa sebagian besar tidak ada 

Riwayat Penyakit DM pada lansia di Posyandu Lansia Puskesmas 

Saigon Kecamatan Pontianak Timur sebesar 62,7%,dan ada Riwayat 

Penyakit DM sebesar 37,3%. 

Berikut adalah distribusi frekuensi riwayat penyakit DM di 

Posyandu Lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan Posyandu Lansia 

Salimah. 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit 

DM di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak 

Timur Tahun 2017 

 

No

. 
Riwayat DM 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % f % F % 

1. Ada DM 9 47,4 6 35,3 4 26,7 

2. 
Tidak ada 

DM 
10 52,6 11 64,7 11 73,3 

Total 19 100 17 100 15 100 

 Sumber : data primer,2017 

Tabel V.11 diatas menunjukan bahwa sebagian besar 

riwayat penyakit DM responden cenderung tidak ada Riwayat DM 

pada posyandu mitra sehati (52,6%), posyandu seiya sekata 

(64,7%) maupun pada posyandu salimah (73,3%).Sedangkan ada 
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Riwayat DM pada posyandu mitra sehati (47,4%), posyandu seiya 

sekata (35,3%) maupun pada posyandu salimah (26,7%). 

b. Asupan Energi 

Asupan energi lansia dikelompokkan menjadi dua kategori 

yaitu cukup jika tingkat asupan energi lansia ≥80% AKG dan 

kurang jika tingkat asupan energi <80% AKG. 

Berikut adalah distribusi frekuensi asupan energi lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur.  

Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Energi 

Lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur Tahun 2017 

 

Asupan Energi Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 22 43,1 

Cukup 29 56,9 

Total 51 100 

                       Sumber: Data Primer Tahun 2017 

  

Tabel V.12 menunjukkan bahwa asupan energi lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur 

dikatakan cukup sebesar 56,9%  dan kurang sebesar 43,1%. 

Berikut adalah distribusi frekuensi asupan energi di 

Posyandu lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan Posyandu Salimah 

Tahun 2017. 
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Tabel V.13 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Energi 

Lansia di Posyandu Lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan 

Salimah Tahun 2017 

 

No

. 

Asupan 

Energi 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % f % F % 

1. Energi Kurang 6 31,6 8 47,1 8 53,3 

2. Energi Cukup 13 68,4 9 52,9 7 46,7 

Total 19 100 17 100 15 100 

 Sumber : data primer,2017 

Tabel V.13 diatas menunjukan bahwa sebagian besar 

asupan energi responden cenderung memiliki asupan energi cukup 

pada posyandu mitra sehati (68,4%), posyandu seiya sekata 

(52,9%) dan pada posyandu salimah cenderung energi kurang 

sebesar (53,3%). 

c. Asupan Protein 

Asupan protein lansia dikelompokan menjadi dua kategori 

yaitu cukup jika tingkat asupan protein lansia ≥80% AKG dan 

kurang jika tingkat  asupan protein <80% AKG. 

Berikut adalah distribusi frekuensi asupan protein lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur. 

Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan protein 

Lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur Tahun 2017 

 

                     

 

 

 

 Sumber: Data Primer Tahun 2017 

Asupan Protein Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 21 41,2 

Cukup 30 58,8 

Total 51 100 
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Tabel V.14 menunjukkan bahwa asupan protein lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur 

dikatakan cukup sebesar 58,8%, dan kurang sebesar 41,2%. 

Berikut adalah distribusi frekuensi asupan protein di 

Posyandu lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan Posyandu Salimah 

Tahun 2017. 

Tabel V.15 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan protein 

Lansia di Posyandu Lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan 

Salimah Tahun 2017 

 

No

. 

Asupan 

Protein 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % F % f % 

1. 
Protein 

Kurang 
6 31,6 6 35,3 9 60 

2. 
Protein 

Cukup 
13 68,4 11 64,7 6 40 

Total 19 100 17 100 15 100 

 Sumber : data primer,2017 

Tabel V.15 diatas menunjukan bahwa sebagian besar 

asupan protein responden cenderung memiliki asupan protein 

cukup pada posyandu mitra sehati (68,4%), posyandu seiya sekata 

(64,7%) dan pada posyandu salimah cenderung protein kurang 

(60%). 

d. Asupan Lemak 

Asupan lemak lansia dikelompokkan menjadi dua kategori 

yaitu asupan lemak cukup jika tingkat asupan lemak lansia ≥80% 

AKG dan kurang jika tingkat asupan lemak < 80% AKG. 
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Berikut adalah distribusi frekuensi asupan Lemak lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur. 

Tabel V.16 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Lemak 

Lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur Tahun 2017 

 

Asupan Lemak Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 21 41,2 

Cukup 30 58,8 

Total 51 100 

                       Sumber: Data Primer Tahun 2017 

 

Tabel V.16 menunjukkan bahwa asupan lemak lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur 

dikatakan cukup sebesar 58,8%, dan kurang sebesar 41,2%. 

Berikut adalah distribusi frekuensi asupan lemak di 

Posyandu lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan Posyandu Salimah 

Tahun 2017. 

Tabel V.17 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan lemak 

Lansia di Posyandu Lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan 

Salimah Tahun 2017 

No

. 

Asupan 

Lemak 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

F % f % F % 

1. 
Lemak 

kurang 
5 26,3 8 47,1 8 53,3 

2. Lemak cukup 14 73,7 9 52,9 7 46,7 

Total 19 100 17 100 15 100 

 Sumber : data primer,2017 

Tabel V.17 diatas menunjukan bahwa sebagian besar 

asupan lemak responden cenderung memiliki asupan lemak cukup 

pada posyandu mitra sehati (73,7%), posyandu seiya sekata 
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(52,9%) dan pada posyandu salimah cenderung asupan lemak 

kurang (53,3%). 

e. Status Gizi 

Status Gizi lansia dikelompokkan menjadi dua kategori 

yaitu Status Gizi tidak normal apabila nilai IMT  <18,5 dan >25, 

dan dikatakan Status Gizi normal jika nilai IMT >18,5-25. 

Berikut adalah distribusi frekuensi status gizi lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur. 

Tabel V.18 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi Lansia 

di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak 

Timur Tahun 2017 

 

 

 

 

 
 Sumber: Data Primer Tahun 2017 

 

Tabel V.18 menunjukkan bahwa status gizi lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur 

dikatakan normal sebesar 37,3% , dan tidak normal sebesar 

62,7%. 

Berikut adalah distribusi frekuensi status gizi di Posyandu 

lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan Posyandu Salimah Tahun 

2017. 

 

 

 

Status Gizi Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Normal 32 62,7 

Normal 19 37,3 

Total 51 100 
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Tabel V.19 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi Lansia 

di Posyandu Lansia Mitra Sehati,Seiya Sekata dan Salimah 

Tahun 2017 

 

No

. 
Status Gizi 

Mitra 

sehati 

Seiya 

sekata 
Salimah 

f % f % F % 

1. Tidak Normal 12 63,2 12 70,6 8 53,3 

2. Normal 7 36,8 5 29,4 7 46,7 

Total 19 100 17 100 15 100 

  Sumber : data primer,2017 

Tabel V.19 diatas menunjukan bahwa sebagian besar status 

gizi responden cenderung memiliki status gizi tidak normal pada 

posyandu mitra sehati (63,2%), posyandu seiya sekata (70,6%), 

dan pada posyandu salimah sebesar  (53,3%). 

 

V.1.5 Analisis Bivariat 

1. Hubungan Antara Asupan Energi dengan Status Gizi pada Lansia 

di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak 

Timur Tahun 2017. 

 

Tabel V.20 

Hubungan Asupan Energi dengan Status Gizi Pada Lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak 

Timur Tahun 2017 

Asupan 

Energi 

Status Gizi 

Total  

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak 

Normal 
Normal 

N % N % N % 

1.163 

0,765- 1.767 

0,684 
Kurang 15 29,4 7 13,7 22 43,1 

Cukup 17 33,3 12 23,5 29 56,9 

Total 32 62,7 19 37,3 51 100 

Sumber Data primer 2017 
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Tabel V.20 menunjukkan proporsi responden yang 

memiliki asupan energi kurang sebanyak 15 (29,4%) mengalami 

status gizi tidak normal. Sedangkan dari 29 responden yang 

memiliki asupan energi cukup sebanyak 17 orang (33,3%)  

mengalami status gizi tidak normal. Hasil uji statsistik diperoleh 

nilai p value = 0,684 (<0,05), ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara asupan energi dengan Status 

Gizi lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur. 

2. Hubungan Antara Asupan Protein dengan Status Gizi pada 

Lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur Tahun 2017. 

 

Tabel V.21 

Hubungan Asupan Protein dengan Status Gizi Pada Lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak 

Timur Tahun 2017 

Asupan 

Protein 

Status Gizi 

Total  

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak 

Normal 
Normal 

N % N % N % 

1.619 

1,071- 2.448 

0,050 
Kurang 17 33,3 4 7,8 21 41,2 

Cukup 15 29,4 15 29,4 30 58,8 

Total 32 62,7 19 37,3 51 100 

Sumber: Data primer 2017 

Tabel V.21 menunjukkan proporsi responden yang memiliki 

asupan protein kurang sebanyak 17 (33,3%) mengalami status gizi 

tidak normal. Sedangkan responden yang memiliki asupan energi 

cukup sebanyak 15 orang (29,4%) mengalami status gizi normal. 
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Hasil uji statsistik diperoleh nilai p value = 0,050 (<0,05), ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara asupan 

protein dengan Status Gizi lansia di Posyandu Lansia Puskesmas 

Saigon Kecamatan Pontianak Timur. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai PR = 1,619, artinya prevalensi status gizi tidak normal 

pada kelompok kurang asupan protein 1,619 kali lebih besar 

dibandingkan pada kelompok cukup asupan protein. 

3. Hubungan Antara Asupan Lemak dengan Status Gizi pada 

Lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur Tahun 2017. 

 

Tabel V.22 

Hubungan Asupan Lemak dengan Status Gizi Pada Lansia di 

Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak   

Timur Tahun 2017 

Asupan  

Lemak 

Status Gizi 

Total  

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak 

Normal 
Normal 

N % n % n % 

1,261 

0,834- 1.906 

0,436 
Kurang 15 29,4 6 11,8 21 41,2 

Cukup 17 33,3 13 25,5 30 58,8 

Total 32 62,7 19 37,3 51 100 

Sumber: Data primer 2017 

Tabel V.22 menunjukkan proporsi responden yang memiliki 

asupan lemak kurang sebanyak 15 (29,4%) mengalami status gizi 

tidak normal. Sedangkan dari 30 responden yang memiliki asupan 

lemak cukup sebanyak 17 orang (33,3%)  mengalami status gizi tidak 

normal. Hasil uji statsistik diperoleh nilai p value = 0,436 (<0,05), ini 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 
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asupan lemak dengan Status Gizi lansia di Posyandu Lansia 

Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur. 

4. Hubungan Antara Riwayat Penyakit DM  dengan Status Gizi pada 

Lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur Tahun 2017. 
 

Tabel V.23 

Hubungan Riwayat Penyakit DM dengan Status Gizi Pada 

Lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur Tahun 2017. 

Riwayat DM 

Status Gizi 

Total  

(95% CI) 

P 

Value 
Tidak 

Normal 
Normal 

N % n % n % 

3.167 

1.060-9,463 

0,032 
Tidak ada 16 31,4 16 31,4 32 62,7 

Ada DM 16 31,4 3 5,9 19 37,3 

Total 32 62,7 19 37,3 51 100 

   Sumber: Data primer 2017 

Tabel V.23 menunjukkan proporsi responden yang tidak 

memiliki riwayat penyakit DM sebanyak 16 (31,4%) mengalami status 

gizi normal. Sedangkan dari 19 responden yang memiliki riwayat 

penyakit DM sebanyak 16 orang (31,4%)  mengalami status gizi tidak 

normal. Hasil uji statsistik diperoleh nilai p value = 0,032 (<0,05), ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara riwayat 

penyakit DM dengan Status Gizi lansia di Posyandu Lansia Puskesmas 

Saigon Kecamatan Pontianak Timur. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai PR = 3,167, artinya prevalensi status gizi normal pada 

kelompok tidak ada riwayat DM 3,167  kali lebih besar dibandingkan 

pada kelompok ada riwayat DM. 
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V.2 Pembahasan 

V.2.1 Hubungan Antara Asupan Energi dengan Status Gizi pada Lansia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar asupan energi 

lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur 

cukup (33,3%). Hasil analisa uji  statistik menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara asupan energi dengan status gizi 

di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Soejono di Panti 

Werdha Jakarta Pusat  yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara asupan energi dengan status gizi (p = 0,34). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sumiati (2007) di 

Panti Werdha Pucang Gading Semarang yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang siqnifikan antara tingkat konsumsi energi terhadap status 

gizi lansia yang ditunjukkan dengan nilai P value = 0,000. 

Energi dibutuhkan oleh tubuh berasal dari zat gizi yang merupakan 

sumber utama yaitu karbohidrat, lemak, dan protein yang terdapat dalam 

makanan. Bagi lansia makanan harus menyediakan cukup energi untuk 

mempertahankan fungsi tubuh, aktivitas otot dan pertumbuhan serta 

membatasi kerusakan yang menyebabkan penuaan dan penyakit (Barasi, 

2007). 

Menurut Widya Nasional Pangan dan gizi (WNPG, 2012) 

kebutuhan energi untuk lansia laki-laki 60-64 tahun adalah 2325  

kalori,65-80 tahun 1900 kalori dan pada wanita umur 60-64 tahun 1900 
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kalori, umur 65-80 tahun 1550 kalori. Menurut WHO seseorang yang telah 

berusia 40 tahun mengurangi energi sebesar 5%, selanjutnya pada usia 60–

70 tahun dikurangi 10% (Fatmah, 2010). 

Menurut peneliti asupan energi lansia sangat berpengaruh terhadap 

status gizi dengan kurangnya asupan energi bisa menyebabkan status gizi 

gizi kurang ataupun dengan kelebihan asupan energi bisa menyebabkan 

status gizi lebih pada lansia. Kurangnya asupan energi lansia bisa 

disebabkan oleh penurunan fungsi fisiologis pada rongga mulut seperti 

gigi sudah banyak yang tanggal, ataupun dari riwayat penyakit degeneratif 

yang dialami lansia sehingga mempengaruhi napsu makan lansia. 

Disarankan kepada lansia maupun pendamping lansia untuk selalu 

menjaga terhadap asupan yang dimakan serta pengolahan makanan sumber 

energi sepeti nasi dengan tidak berkonsistensi keras untuk lansia yang 

sudah mengalami kesulitan dalam mengunyah dan menelan makanan. 

V.2.2 Hubungan Antara Asupan Protein dengan Status Gizi pada Lansia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar asupan 

protein lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur kurang sebesar (33,3%). Hasil analisa uji statistik 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan 

protein dengan status gizi di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon 

Kecamatan Pontianak Timur.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumiati (2007) di 

Panti Werdha Pucang Gading Semarang yang menunjukkan bahwa 



82 
 

terdapat hubungan antara tingkat konsumsi protein dengan status gizi pada 

lansia dengan p value 0,000.  

Hasil penelitian ini juga didukung penelitian Nursiah (2015) yang 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara asupan 

protein dengan status gizi lansia (p value = 0,024 < 0,05). 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh karena 

disamping sebagai penghasil energi, zat ini juga berguna sebagai zat 

pembangun dan pengatur. Protein sebagai pembentuk energi akan 

menghasilkan 4 kalori tiap gramnya. Sebagai zat pembangun, protein 

merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan yang baru yang selalu 

terjadi di dalam tubuh. Fungsi utama protein bagi tubuh adalah untuk 

membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada 

atau mengganti yang sudah rusak (Winarno, 2008).  

Kebutuhan protein untuk lansia USA ditentukan sebesar 0.8 

gr/kgBB/hari. Pada lansia yang sakit, kebutuhan dapat meningkat menjadi 

1,5 gr/kgBB/hari untuk dapat mempertahankan keseimbangan nitrogen. 

Keadaan peningkatan kebutuhan protein karena terjadi katabolisme 

jaringan (penurunan massa otot) serta adanya penyakit baik yang akut 

maupun yang kronik (Darmojo, 2010). 

Untuk Indonesia, berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan 

Gizi (2012), kecukupan protein yang dianjurkan adalah 65 gram/hari untuk 

laki–laki yang berumur 60-64 tahun,umur 65-80 tahun kebuuhan 

proteinnya 62 gram sedangkan kebutuhan protein untuk lansia perempuan 



83 
 

usia 60-64 tahun 57 gram/hari, umur 65-80 tahun 56 gram. Kebutuhan 

protein untuk usia 40 tahun tidak berbeda dengan usia sebelumnya. 

Dengan bertambahnya usia, perlu pemilihan makanan yang kandungan 

proteinnya bermutu tinggi dan mudah dicerna dan baik dikonsumsi 

(Fatmah, 2010). 

Menurut peneliti asupan protein sangat berpengaruh terhadap 

status gizi . Kurangnya asupan protein bisa menyebabkan kurangnya status 

gizi. Pada lansia di posyandu lansia ada beberapa yang mengalami kurang 

asupan protein ini di sebabkan salah satunya adalah pengolahan lauk 

seperti daging kurang bisa di kunyah oleh lansia, dan bisa juga disebabkan 

adanya riwayat penyakit yang mengakibatkan kurangnya nafsu makan 

pada lansia. 

Kondisi kekurangan protein yang terjadi secara terus menerus 

apabila tidak di tanggulangi akan berdampak buruk pada kesehatan lansia 

diantaranaya daya tahan tubuh akan menurun, rentan terhadap penyakit, 

daya kreatifitas dan daya kerja merosot, mental lemah dan lain-lain 

(Almatsier, 2010).  

Di sarankan kepada lansia ataupun pendamping lansia yang 

membuat menu masakan pada lansia  untuk memonitoring tingkat 

konsumsi protein pada lansia melihat daya terima lansia terhadap makanan 

khususnya jenis lauk pauk yang disediakan dengan memperhatikan 

pemilihan bahan makanan unsur protein yang kualitasnya baik serta 

pengolahannya yang mudah untuk di konsumsi oleh lansia. Selain itu 
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keanekaragaman makanannya juga diperhatikan seperti menyediakan 

menu yang berbeda-beda setiap harinya. 

V.2.3 Hubungan Antara Asupan Lemak dengan Status Gizi pada Lansia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar asupan lemak 

lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur 

cukup sebesar (33,3%). Hasil analisa uji statistik menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan lemak dengan 

status gizi pada lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adlinah dan Hendrorini (2013) yang meneliti asupan energi, zat gizi 

makro, serat, air dan status gizi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi 

Mulya 3 Ciracas, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara status gizi dan asupan lemak  (p value = 0,374). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmianti,dkk 

(2014) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

asupan lemak dengan status gizi lansia dengan nilai P value =0,03. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan tingkat konsumsi lemak tidak 

memiliki pengaruh terhadap status gizi lansia. Hal ini disebabkan karena 

lemak yang dikonsumsi bersifat cadangan karena pada lansia energi yang 

dibutuhkan lebih banyak diperoleh dari sumber makanan karbohidrat 

sehingga lemak lebih banyak tertimbun di dalam jaringan tubuh. 
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Lemak adalah penyumbang energi terbesar pergramnya 

dibandingkan penghasil energi yang lain (karbohidrat dan protein). Satu 

gram lemak menghasilkan 9 kilo kalori, Sumbangan energi dari lemak 

sebaiknya tidak melebihi 30% dari total kebutuhan energi perhari. 

Dianjurkan untuk lansia agar mengkonsumsi asam lemak jenuh, asam 

lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda, masing-masing 

dapat berkontribusi sebesar 10% (Fatmah, 2010). 

Menurut WNPG X (2012) kebutuhan lemak untuk lansia laki-laki 

yang berusia 60-64 tahun 65 gram,umur 65-80 tahun 53 gram sedangkan 

untuk lansia perempuan kebutuhan lemak untuk usia 60-64 tahun53 gram, 

umur 65-80 tahun 43 gram. 

Lemak tetap dibutuhkan karena fungsinya sebagai pelarut vitamin 

A,D,E dan K serta sumber asam lemak esensial. Selain itu, memasak 

dengan minyak akan meningkatkan cita rasa dan aroma makanan, yang 

sangat penting agar lansia menjadi bergairah untuk makan. Jenis lemak 

juga sangat menentukan bagi kepentingan selain sebagai sumber energi. 

Sangat dianjurkan bahwa sumber lemak omega-3, omega-6 ada dalam 

makanan sehari-hari. Sumbernya adalah antara lain minyak nabati, 

kacang-kacangan dan ikan laut. Mengkonsumsi kelompok kacang-

kacangan lebih dari 5 kali perminggu dapat menurunkan risiko penyakit 

jantung koroner hingga 25-39%. Lemak jenuh, terutama yang 

dihidrogenasi dapat meningkatkan kolesterol total dan kolesterol LDL 

serta menekan kolesterol HDL (Darmojo, 2014). 
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Menurut peneliti asupan lemak juga berpengaruh terhadap status 

gizi. Dalam penelitian ditemukan beberapa lansia yang mengalami 

kelebihan asupan lemak yang mungkin disebabkan karena lansia sering 

mendapat makanan yang mengandung lemak tinggi baik yang di sediakan 

sendiri maupun dari pendamping lansia seperti anak,istri dan lain lain. 

Kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh lansia juga bisa menjadi 

penyebab simpanan lemak ditubuh menumpuk. 

Keadaan komsumsi lemak yang berlebihan tidak baik untuk 

kesehatan lansia karena akan berdampak pada munculnya berbagai 

penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, jantung koroner , 

diabetes milllitus dan lain-lain. 

Disarankan pada lansia untuk tetap mengkonsumsi lemak terutama 

sumber asam  lemak esensial seperti lemak omega-3 dan omega-6 dalam 

makanan sehari-hari. Sumber lemak omega-3 dan omega-6 antara lain 

terdapat dalam minyak nabati, kacang-kacangan dan ikan laut. 

Mengkonsumsi kelompok kacang-kacangan lebih dari 5 kali perminggu 

dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner hingga 25-39%. Untuk 

lansia sebaiknya menghindari lemak jenuh yang dihidrogenasi karena 

lemak jenuh yang dihidrogenasi dapat meningkatkan kolesterol total dan 

kolestero LDL/Lemak jahat serta menekan kolesterol HDL/kolesterol baik 

(Darmojo, 2014). 
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V.2.4 Hubungan Antara Riwayat Penyakit DM dengan Status Gizi pada 

Lansia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar riwayat 

penyakit DM lansia di Posyandu Lansia Puskesmas Saigon Kecamatan 

Pontianak Timur ada riwayat DM sebesar (31,4%). Hasil analisa uji 

statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

riwayat penyakit DM dengan status gizi pada lansia di Posyandu Lansia 

Puskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Miftahul Adnan,Dkk 

(2013) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan  antara 

kadar gula darah penderita  diabetes dengan Indeks Massa  Tubuh (IMT) 

dengan nilai p-value 0,000 ( p < 0,05). 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Marni Br. Karo 

(2011) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara status gizi 

dengan kejadian Diabetes Melitus pada Lansia di PSTW Budhi Dharma 

Bekasi Tahun 2011 dengan nilai P value= 0.002 ( p < 0,05). 

DM merupakan penyakit metabolik yang berlangsung kronik 

dimana penderita diabetes tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah 

yang cukup atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin secara efektif 

sehingga terjadilah kelebihan glukosa dalam darah dan baru dirasakan 

setelah terjadi komplikasi lanjut pada organ tubuh (Erniati,2013). 

Pada lansia komplikasi DM akan lebih cepat muncul dibandingkan 

dengan kelompok usia lainnya. Hal ini disebabkan karena pada lansia 
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sendiri sudah terjadi penurunan fungsi sistem organ tubuh yang 

menjadikan risiko terjadinya komplikasi DM pada lansia menjadi lebih 

besar (Erniati,2013).  

Menurut peneliti Riwayat Penyakit DM dapat mempengaruhi status 

gizi seseorang, dimana asupan yang dimakan seseorang tidak akan menjadi 

energi melainkan menjadi tumpukan glukosa yang jika terjadi terus 

menerus akan berdampak pada status gizi kurang . Saat penelitian terhadap 

lansia diposyandu lansia diPuskesmas Saigon Kecamatan Pontianak Timur 

didapatkan beberapa lansia yang mempunyai riwayat penyakit DM dengan 

status gizi kurang , hal ini mungkin disebabkan asupan yang dimakan oleh 

penderita DM atau yang mempunyai riwayat DM tidak maksimal dalam 

pemenuhan asupan zat gizi. Mengingat adanya Riwayat Penyakit DM pada 

lansia di posyandu lansia puskesmas saigon dan adanya bahaya yang 

timbul akibat riwayat penyakit DM ini maka perlu segera diadakan upaya 

pencegahan dan penanggulangan dalam mengatasi penyakit tersebut. 

Upaya penanggulangan bisa dilakukan dengan cara mengajak 

semua lansia yang ada riwayat penyakit DM atau tidak untuk selalu 

kontrol gula darah (pemeriksaan teratur) ke posyandu lansia dipuskesmas 

saigon kecamatan pontianak timur. Selain itu, upaya pencegahan bisa 

dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau penyebaran leaflet 

kepada masyarakat dari kalangan usia remaja,dewasa,dan lansia untuk 

menerapkan pola hidup sehat. 
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V.2.5 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih ditemukan berbagai keterbatasan. 

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu: 

1. Pada penelitian ini pengumpulan data asupan makanan terkait asupan 

energi, asupan protein, asupan lemak, dilakukan dengan menggunakan 

metode recall 24 jam yang menggunakan teknik wawancara dan hanya 

mengandalkan ingatan responden, sehingga dikhawatirkan terjadinya 

bias informasi. 

2. Saat melakukan penelitian diposyandu ada beberapa responden yang 

ingin buru-buru pulang. Sehingga dilakukan penelitian dirumah 

responden dengan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari 

alamat masing-masing responden sehingga pengambilan data di daerah 

tersebut terbatas. 

 

 


