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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk akan 

berpengaruh pada peningkatan UHH di Indonesia berdasarka laporan World 

Health Organization (WHO) dalam Wirakusumah (2000), pada tahun 1980 UHH 

menjadi 55,7 tahun, angka ini  meningkat pada tahun 1990 menjadi 59,5 tahun 

dan pada tahun 2020 diperkirakan UHH menjadi 71,7 tahun.  

Meningkatnya populasi lansia membuat pemerintah perlu merumuskan 

kebijakan dan program yang ditujukan kepada kelompok penduduk lansia 

sehingga dapat berperan dalam pembangunan dan tidak menjadi beban bagi 

masyarakat. Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia 

menetapkan, bahwa batasan umur lansia di Indonesia adalah 60 tahun ke atas 

(Depkes RI, 2004). 

 Saat ini proporsi penduduk lansia di Indonesia semakin bertambah dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 1980 penduduk usia lanjut baru berjumlah 7,7 juta 

jiwa atau 5,2% dari seluruh jumlah penduduk. Menurut proyeksi penduduk Biro 

Pusat Statistik (BPS, 2006) jumlah itu diperkirakan akan meningkat  menjadi 15,1 

juta jiwa pada tahun 2000 atau 7,2% dari jumlah seluruh penduduk. Diperkirakan 

pada tahun 2020, jumlah penduduk lansia meningkat menjadi 29 juta atau 11,34% 

dari seluruh jumlah penduduk dan diduga pertambahan penduduk lansia sekitar 1 

juta ntuk setiap tahun (BKKBN, 1998). Berdasarkan data statistik Indonesia tahun 
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1993 populasi lansia di Indonesia diperkirakan meningkat 41,4% atau empat kali 

lipat pada tahun 2025 (dibanding tahun 1990) suatu angka tertinggi di seluruh 

dunia dan pada tahun 2020 Indonesia akan merupakan urutan ke-4 jumlah lansia 

paling banyak sesudah Cina, India dan Amerika Serikat (Depkes, 2001). 

Berdasarkan data Susenas 2014, jumlah rumah tangga lansia sebanyak 

16,08 juta rumah tangga atau 24,50% dari seluruh rumah tangga di Indonesia. 

Rumah tangga lansia adalah yang minimal salah satu angota rumah tangganya 

berumur 60 tahun keatas. Jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, 

setara dengan 8,03% dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014. Jumlah lansia 

perempuan lebih besar dari pada laki-laki yaitu 10,77 juta lansia perempuan 

dibandingkan 9,47 juta lansia laki-laki. Adapun lansia yang tinggal di perdesaan 

sebanyak 10,87 juta jiwa, lebih banyak dari pada lansia yang tinggal diperkotaan 

sebanyak 9,37 juta jiwa, sedangkan dalam aspek kesehatan diketahui seamakin 

bertambah tua umurnya, maka lansia yang mengalamikeluhan kesehatan akan 

semakin banyak. Sebanyak 37,11% penduduk pra lansia (45-59 tahun) pernah 

mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, sementara lansia muda (60-

69 tahun) sebesar 48,39%, lansia madya (70-79 tahun) sebesar 57,65%, dan lansia 

tua (80-89 tahun) sebesar 64,01% yang mengeluhkan kondisi kesehatan. 

 

 DI Kalimantan Barat jumlah penduduk berdasarkan data statistik tahun 

2012 tercatat jumlah lansia sebanyak 264.362 yang terdiri dari jumlah lansia 

perempuan sebanyak 132.346 dan jumlah lansia laki-laki sebanyak 132.016 dari 
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jumlah penduduk kalbar yang berjumlah 4.550.295 jiwa (Kalbar, 2013). Pada 

tahun 2035 diperkirakan akan mencapapi 782,5 jiwa atau 13,3%. Namun 

demikian kalbar akan memasuki provinsi rawan lansia yang mencapapi sekitar 

10% pada tahun 2025 dimana jumlah lansia sudah mencapai 530,8 atau sekitar 

9,7%. Untuk khusus Kota Pontianak jumlah penduduk lansia berdasarkan data 

Dinkes Kota Pontianak sebanyak 17,745 yang terdiri dari UPTD Kota sebanyak 

5.251, UPTD Tenggara sebanyak 1.284, UPTD Seatan sebanyak 2.313, UPTD 

Barat sebanyak 4.658, UPTD Timur sebanyak 2.065 dan UPTD Utara sebanyak 

2.210 (Dinkes Kota Pontianak, 2016). 

 Secara biologis, penduduk lansia adalah penduduk yang telah mengalami 

proses penuaan dan menurunya daya tahan fisik sehingga rentan terhadap 

penyakit. Berbagai pihak menyadari bahwa dengan bertambahnya jumlah lansia di 

Indonesia akan membawa pengaruh besar dalam pengelolaan kesehatannya. 

Penyakit yang terjadi pada lansia sangat erat kaitanya dengan masalah status gizi 

seperti gizi kurang, gizi baik, gizi lebih dan obesitas. Dilain pihak permasalahan 

yang terjadi pada lanjut usia adalah penurunan fisioloogi seperti terjadinya 

gangguan pencernaan, penurunaan sensitivitas indera perasa dan penciuman, 

malabsoibsi nutrisi yang menyebabkan rendahnya asupan zat gizi serta kurangnya 

mengkonsumsi buah dan sayur yang berakibat dengan penambahan gizi yang 

berlebihan yang mengakibatkan terjadinya obesitas pada lansia. Pemberian nutrisi 

pada lansia perlu mendapatkan perhatian karena, pemberian nutrisi yang optimal 

merupakan kunci bagi kesmbuhan penyakit, khusunya pada lanjut uisa dengan 

masalah multi patologinya yang secara langsung maupun tidak langsung akan 
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mempengaruhi asupan zat gizi dan menimbulkan berbagai macam masalah 

gizi(Purba, 2005). Pengaturan jumlah makanan sebagai sumber energi harus 

mengandung semua unsir gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, 

vitamin, air dan serat dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan lansia 

serta harus seimbang dalam komposisinya. Pola makan yang tidak seimbang 

antara asupan dengan kebutuhan baik jumlah maupun jenis makananya dapat 

menyebabkan kegemukan atau obesitas (Nugroho, 2008). 

 Obesitas atau kelebihan berat badan disebabkan karena pola konsumsi 

yang berlebihan terutama makanan yang banyak mengandung lemak, protein dan 

karbohidrat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kurangnya aktivitas isik 

merupakan faktor utama yang menyebabkan berat badan berlebihan dan obesitas 

(Almatsier, 2011). 

 Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah gizi pada lansia 

sebagian besar merupakan masalah gizi lebih dan kegemukan/obesitas. Hasil 

survey IMT orang dewasa di 12 kota besar di Indonesia tahun 1996 menunjukkan 

bahwa status gizi lebih pada umur 55tahun keatas mencapai 20,6% dengan 

distribusi pada pria status lebih 8,8% dan 6,1% status gizi lebih tingkat berat atau 

kegemukkan. Sedangkan pada wanita 10,8% status gizi lebih tingkat berat atau 

kegemukan (Depkes, 1996). 

 Hasil dari Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

obesitas pada lansia terdapat 14,8% lansia dengan IMT > 25,0 dan naik menjadi 

32,9%.  
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 Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menderita obesitas yaitu 

faktor genetik, afktor psikologi dan pola hidup yang kurang tepat serta krangnya 

melakukan aktivitas fisik dan kebiasaan makan yang salah. Kebiasaan makan 

yang salah diantaranya makan berlebihan, waktu makan yang tidak teratur serta 

kebiasaan mengemil makan ringan. Sedangkan faktor keturunan merupakan faktor 

penguat terjadinya kegemukan. Penelitian gizi di Amerika Serikat melaporkan 

bahwa orang tua dengan berat badan normal mempunyai peluang 10% menjadi 

gemuk. Apabila salah satu orang tuanya menderita obesitas, peluang faktor 

keturunan meningkat menjadi 70-80% (Purwanti, 2005). 

 Berdasarkan data sekunder yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota 

Pontianak, untuk wilayah Pontianak Kota Indikator gaya hidup seperti makan 

buah dengan sayur dan aktivitas fisik sebesar 1,4% pada tahun 2014, pada tahun 

2015 diperoleh persentase sebesar 1,2% dan  pada tahun 2016 diperoleh 

persentase sebesar 1,9% (Dinkes Kota Pontianak, 2016). Dalam perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) dalam rumah tangga terdapat 10 indikator yaitu: 1. 

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 2. Memberikan asi ekslusif, 3. 

Menimbang bayi dan balita ke posyandu, 4. Menggunakan air  bersih, 5. Mencuci 

tangan menggunakan air bersih dan sabun, 6. Menggunakan jamban sehat, 7. 

Memberantas jentik di rumah, 8. Makan buah dan sayur setiap hari, 9. Melakukan 

aktivitas fisik setiap hari, 10. Tidak merokok di dalam rumah. Dari 10 indikator 

PHBS tersebut indikator makan buah dengan sayur dan aktivitas fisik yang akan 

diteliti dalam penelitian ini. 
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 Berdasarkan data sekunder di empat Puskesmas di Kota Pontianak yang 

berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan indikatir makan buah dengan 

sayur dan aktivitas fisik untuk Puskesmas Kampung Bali sebesar 1,4%, 

Puskesmas Alianyang sebesar 2,2%, Puskesmas Pal III sebesar 2,7% dan 

Puskesmas Karya mulya sebesar 1,8%. Puskesmas Kampung Bali adalah salah 

satu wilayah yang terletak di Kalimantan Barat, berdasarkan data sekunder yaitu 

laporan tahunan Puskesmas Kampung Bali tahun 2016 diperoleh tatanan rumah 

tangga yang ber-PHBS di UPT Puskesmas Pontianak Kota pada tahun 2016 di 

Kelurahan Mariana sebesar 72% yang ber-PHBS, di Kelurahan Tengah sebesar 

42% dan di Kelurahan Darat Sekip sebesar 54% rumah tangga yang ber-PHBS 

(Data Puskesmas Kampung Bali, 2016. 

 Berdasarkan penelitian Anna Srirahayu (2011), diketahui bahwa yang 

mempengaruhi faktor terjadinya obesitas berdasarkan uji chi-square pada tingkat 

kemaknaan 0,05 (95%) menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin, 

kebiasaan olah raga dan riwayat penyakit dengan status gizi lansia dengan 

masing-masing (p = 0,049),(p = 0,023), (p =  0,019). 

I.2 Rumusan  Masalah  

 Status obesitas pada lansia berhubungan dengan berbagai macam faktor 

yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor genetik, keturunan, perilkau 

makan, perilkau konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik dan waktu istirahat yang 

dialami para lansia. 
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 Meningkatnya penduduk lanjut usia menyebabkan perlunya antisipasi 

perubahan demografi. Pertambahan proporsi penduduk menjadikan angka rasio 

ketergantungan proporsi penduduk lansia di Indonesia semakin bertambah dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 1980 penduduk usia lanjut baru berjumlah 7,7 juta 

jiwa atau 5,2% dari seluruh jumlah penduduk. Menurut proyeksi penduduk Biro 

Pusat Statistik (BPS, 2006) jumlah itu diperkirakan akan meningkat  menjadi 15,1 

juta jiwa pada tahun 2000 atau 7,2% dari jumlah seluruh penduduk. Diperkirakan 

pada tahun 2020, jumlah penduduk lansia meningkat menjadi 29 juta atau 11,34% 

dari seluruh jumlah penduduk dan diduga pertambahan penduduk lansia sekitar 1 

juta ntuk setiap tahun (BKKBN, 1998). Berdasarkan data statistik Indonesia tahun 

1993 populasi lansia di Indonesia diperkirakan meningkat 41,4% atau empat kali 

lipat pada tahun 2025 (dibanding tahun 1990) suatu angka tertinggi di seluruh 

dunia dan pada tahun 2020 Indonesia akan merupakan urutan ke-4 jumlah lansia. 

Data dari Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa adanya peningkatan obesitas pada 

lansia terdapat 14,8% lansia dengan IMT > 25,0 dan naik menjadi 32,9%. 

Tingginya peningkatan obesitas pada lansia beresiko terhadap komplikasi 

penyakit yang akan mempengaruhi kualitas hidup. 

 Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat “Hubungan antara PHBS Rumah Tangga 

Konsumsi Buah dengan Sayur dan Aktivitas fisik dengan Obesitas pada Lansia di 

Kelurahan Tengah UPT Puskesmas Kampung Bali Kecamatan Pontianak Kota.  
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I.3 Tujuan Penelitian  

I.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui hubungana antara phbs 

rumah tangga konsumsi buah denagn sayur dan aktivitas fisik dengan obesitas 

pada lansia di Kelurahan kampung Tengah UPT Puskesmas kampung Bali 

Kecamatan Kota Pontianak  

I.3.2 Tujuan khusus  

1. Mengetahui hubungan antara konsumsi buah dan sayur dengan obesitas 

pada lansia di Kelurahan kampung Tengah UPT Puskesmas kampung Bali 

Kecamatan Kota Pontianak. 

2. Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik  dengan obesitas pada lansia di 

Kelurahan kampung Tengah UPT Puskesmas kampung Bali Kecamatan 

Kota Pontianak 

I.4 Manfaat Penelitian  

a. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas  

Diharapkan agar dapat memberikan masukan dalam perencanaan program 

baik itu berupa penyuluhan atau sebuah pprpogram yang berhubungan dengan 

masalah penelitian ini. 

b. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut terutama 

yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. 
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c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini agar dapat menjadi bahan tambahan ilmu pengetahuan 

dan menjadi sarana pembelajaran khusus tentang obesitas pada para lansia (Lanjut 

usia). 
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I.5 Keaslian Penelitian  

Tabel I.5 Keaslian Penelitian 

Nama, Tahun, 

Institusi 

Judul Penelitian Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Dessita 

Qurniawati, 

2018, Fakultas 

Teknik Boga 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

Hubungan perilku 

makan dan status gizi 

pada lansia di 

Kecamatan Wates 

Kabupaten Kulon 

Progo  

Tujuan dari 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

pengetahuan 

makan sehat 

dan bergizi 

pada lansia, 

status gizi pada 

lansia 

Cross sectional  Dari hasil 

penelitian 

menunjukkan ada 

hubungan antar 

pengetahuan 

makan sehat dab 

bergizi pada lansia 

sebesar 81% dan 

status gizi lansia 

sebesarn70% 

Syifah 

Fauziah, 2012, 

Fakultas 

Ekologi 

Manusia 

Institusi 

Pertanian 

bogor 

Konsumsi pangan, 

Aktivitas fisik, Status 

gizi dan Status 

kesehatan lansia di 

Panti Sosial Tresna 

Werdha Salam 

Sejahtera Bogor 

Tujuan 

penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

konsumsi 

pangan, 

aktivitas fisik, 

status gizi dan 

status 

kesehatan pada 

lansia 

Cross sectional  Dari hasil uji 

independet t-test 

menunjukkan tidak 

ada perbedaan yang 

nyata (p=0,631) 

dan hasil uji 

korelasi pearson  

menunjukkkan 

bahwa tidak ada 

hubungan yang 

signiikan (p>005) 

antara konsumsi 

pangan dan satus 

gizi 

Anna 

Srirahayu, 

2011, Fakultas 

Ilmu 

Kesehatan 

Universitas  

Islam Negeri 

Alauddin 

Makasar 

Faktor yang 

berhubungan dengan 

status gizi lansia di 

panti Sosial Tresna 

Werdha Gau Mabaji 

Kabupaten Gowa 

Tujuan 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

faktor yang 

berhubungan 

dengan status 

gizi lansia  

Cross sectional Dari hasil 

penelitian 

berdasarkan uji chi-

square pada tingkat 

kemaknaan 0,05 

(95%) 

menunjukkan 

adanya hubungan 

antara jenis 

kelamin, kebiasaan 

olah raga dan 

riwayat penyakit 

dengan status gizi 

lansia dengan 

masing-masing (p 

= 0,049),(p = 

0,023), (p =  0,019) 
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 Orisinalitas penelitian dapat dari variabel penelitian, desain penelitian, 

subjek penelitian, tempat dan waktu penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian- penelitian sebelumnya adalah : 

1. Perbedaan yaitu terletak pada lokasi dan tahun penelitian  

2. Persamaan dalam penelitian ini dengan sebelumnya adalaha desain dan 

variabel yaitu aktivitas fisik, status gizi dan perilaku makan pada lansia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Lanjut Usia (Lansia) 

II.1.1 Pengertian Lansia  

Lansia adalah fenomena biologis yang tidak dapat dihindari oleh setiap 

individu. Menurut UU No.IV Tahun 1965 pasal 1, menyatakan bahwa seseorang 

dapat dikatakan lanjut usia setelah mencapai 55 tahun, tidak mempunyai atau 

tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari, dan 

menerima nafkah dari orang lain atau dari anak-anaknya. Sedangkan menurut UU 

No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lansia adalah seseorang yang 

telah mencapai usia di atas 60 tahun (Ayu, 2015) 

 Lanjut usia (lansia) adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan 

manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup yang tidak hanya 

dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak kehidupan. Menjadi tua 

merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tahap-tahap 

kehidupan, yaitu neonatus, toddler, pra school, school, remaja, dewasa dan lansia. 

Tahap berbeda ini di mulai baik secara biologis maupun psikologi (Abas, 2015) 

 Masa lansia adalah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 

tahun yang berakhir dengan kematian. Masa ini masa penyesuaian diri atas 

berkurangnya kekuatan dan kesehatan, manata kembali kehidupan masa pensiun 

dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial (Santrock, 2006). 
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II.1.2 Klasifikasi Lansia  

Menurut (Kemenkes 2010) dan (Maryam dkk,2012) klasifikasi lansia 

adalah sebagai berikut: 

1. Pralansia (prasenilis) yaitu: seseorang yang berusia 45-59 

2. Lansia yaitu: seseorang yang berusia 60 tahun ke atas 

3. Lansia berisiko tinggi yaitu: seseorang yang berusia 70 tahun keatas atau 

lebih/ seseorang yang berusia 60 tahun keatas atau lebih dengan masalah 

kesehatan 

4. Lansia potensial yaitu: lansia yang masih melakukan pekerjaan dan/ 

kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa 

5. Lansia tidak potensial yaitu: lansia yang tidak berdaya mencari nafkah 

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain 

II.1.3 Batasan Lanjut Usia  

Batasan usia lanjut berdasarkan undang-undang No.13 tahun 1998 adalah 

60 tahun. Namun berdasarkan pendapat beberapa para ahli dalam program 

kesehatan Usia Lanjut, Departemen Kesehatan membuat pengelompokan seperti 

di bawah ini (Notoatmodjo, 2007) 

1. Kelompok Pertengahan Umur 

Kelompok usia dalam masa virilitas, yaitu masa persiapan usia lanjut yang 

menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa (45-54 tahun) 

2. Kelompok Usia Lanjut Dini  
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Kelompok dalam masa prasenium, yaitu kelompok yang mulai memasuki 

usia lanjut (55-64 tahun) 

3. Kelompok Usia Lajut 

Kelompok dalam masa senium (65 tahun keatas) 

4. Kelompok Usia Lanjut dengan Risiko Tinggi  

Kelompok yang berusia 70 tahun atau kelompok usia lanjut yang hidup 

sendiri, terpencil, menderita penyakit berat dan cacat 

Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lanjut usia 

meliputi: 

1. Usia pertengahan (midle age) yaitu antara usia 45-59 tahun 

2. Lanjut usia (eldery) yaitu antara 60-74 tahun 

3. Lanjut usia tua (old) yaitu antara 75-90 tahun 

4. Usia sangat tua  (very old) yaitu diatas usia 90 tahun 

II.1.4 Tipe Lansia 

Menurut Nugroho dalam Maryam dkk 2012 beberapa tipe pada lansia 

bergantung pada karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, 

sosial dan ekonominya di jabarkan sebagai berikut: 

1. Tipe arif bijaksana yaitu lansia yang kaya dengan hikmah, pengalaman 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, 

bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan dan menjadi panutan. 



15 
 

2. Tipe mandiri yaitu lansia yang mengganti kegiatan yang hilang dengan 

yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman dan 

memenuhi undangan. 

3. Tipe tidak puas yaitu lansia yang mempunyai konflik lahir batin dan 

menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, mudah 

tersinggung, sulit di layani, pengkritik dan banyak menuntut. 

4. Tipe pasrah yaitu lansia yang menerima dan menunggu nasib baik, 

mengikuti kegiataan agama dan melakukan pekerjaan apa saja. 

5. Tipe bingung yaitu lansia yang kehilangan kepribadian, mengasingkan 

diri, menyesal, pasif dan acuh tak acuh. 

II.1.5 Kebutuhan Gizi Pada Lansia  

Kebutuhan gizi lansia perlu dipenuhi secara akurat dengan tujuan untuk 

kelangsungan  proses pergantian sel dalam tubuh, mengatasi proses menua dan 

memperlambat terjadinya usia biologis. Kebutuhan kalori pada lansia berkurang 

karena berkurangnya kalori dasar akibat kegiatan fisik. Kalori dasar adalah kalori 

yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tubuh dalam keadaan istirahat, 

misalnya untuk jantung, usus, pernafasan, ginjal, dan lain-lain. Kebutuhan kalori 

lansia tidak melebihi 1700 kalori, sebaiknya disesuaikan dengan macam kegiatan. 

Kebutuhan protein normal pada lansia adalah 1 gram / kk BB / hari (Nugroho, 

2012). 

Makanan yang mengandung lemak hewani harus dikurangi, misalnya 

daging sapi, daging kerbau, kuning telur, dan lain-lain. Lansia disarankan untuk 
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mengkonsumsi makanan tambahan yang banyak mengandung kalsium (Ca) atau 

zat kapur. Kebutuhan kalsium lansia adalah 14,1 mg / kg BB / hari. Zat besi perlu 

diberikan untuk memperlancar pembentukan darah. Pemberian garam natrium 

harus dikurangi karena kemungkinan akan terjadi tekanan darah tinggi. Lansia 

juga perlu diberi buah-buahan untuk mendapatkan vitamin. Untuk menghindari 

sembelit lansia sebaiknya perlu diberikan makanan yang mengandung serat, 

misalnya sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan serta banyak 

mengkonsumsi air putih / mineral sebanyak 8 gelas per hari (1500 – 2000 cc) 

dengan tujuan agar dapat membantu proses kerja ginjal (Nugroho, 2012). 

II.1.6 Penilaian Status Gizi lansia 

Penilaian Antropometri adalah serangkaian teknik pengukuran dimensi 

kerangka tubuh manusia secara kuantitatif. Penilaian status tubuh gizi lansia 

diukur dengan antropometri atau ukuran tubuh yaitu, tinggi badan (TB) dan berat 

badan (BB). Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan menggunakan alat 

microtoice dengan ketelitian 0,1cm. Akan tetapi pada lansia yang mengalami 

kelainann tulang dan tidak dapat berdiri, tidak dapat dilakukan pengukuuran 

tinggi badan secara tepat. Menurut Chumlea, bagi lansia yang tidak dapat berdiri 

ataupun bongkok maka pengukuran tinggi lutut dapat dilakukan untuk 

memperkirakan tinggi badan. 

 Antropometri sebagai indikatot status gizi dapat dilakukan dengan 

mengukur beberapa parameter. Parameter ini terdiri dari : 
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a. Umur 

b. Berat badan menggunakan timbangan yang sesuai dan cara yang tepat 

c. Tinggi badan diukur pada posisi lurus dengan cara yang tepat 

d. Lingkar lengan atas dapat menggunakan LILA atau meteran 

e. Lingkar kepala 

f. Lingkar dada 

g. Jaringan lunak (lemak sub cutan) diukur menggunakan alat khusus. 

Parameter sebagai ukuuran tunggal sebenarnya belum bisa digunakan 

untuk menilai status gizi, maka harus dikombinasikan. Kombinasi beberapa 

parameter itu disebut dengan indeks Antropometri trediri dari: 

a) Berat badan menurut umur (BB/U) 

b) Tinggi badan menurut umur (TB/U) 

c) Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) 

d) Lingkar lengan atas menurut umur (LLA/U) 

e) Indeks massa tubuh (IMT), dll 

Penilaian status gizi dapat menggunakan indeks massa tubuh. Status gizi 

merupakan komponen yang terdiri dari beberapa masukan makanan  terhadap 

kecukupan gizi yang didapat dilihat dengan mempergunakan indeks massa tubuh 

(IMT). Batasan berat badan normal orang dewasa ditentukan berdasarkan nilai 

body masa indeks (BMI). Di Indonesia istilah BMI di terjemahkan dengan indeks 

masa tubuh (IMT). IMT merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi 

orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat 



18 
 

badan. Maka mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang 

dapat mencapai usia harapan hidup lebih panjang (Nugroho, 2008). 

Dimana untuk menghitung IMT di pergunakan rumus: BB/TB. Menurut 

Cipto Surono dalam Mabella (2000:10) mengtakan bahwa berat badan merupakan 

ukuran tubuh dalam sisi beratnya yang ditimbang dalam keadaan berpakaian 

minimal tanpa perlengkapan apapun, berat badan diukur dengan alat ukur berat 

badan dengan satuan kilogram atau menggunakan timbangan badan. Dengan 

mengetahui berat badan, dapat diperkirakan tingkat kesehatan atau gizi seseorang 

saat sekarang, dan bila dilakukan secara periode yaitu sebulan sekali akan dapat 

memberikan gambaran yang baik tentang pertumbuhan. 

Dimana untuk menghitung IMT di pergunakan rumus sebagai berikut ini: 

Rumus : IMT =  

Keterangan : 

• IMT : indeks masa tubuh  

• BB : berat badan (kg) dan  

• TB : tinggi badan (meter) 

Berikut merupakan klasifikasi status gizi mengenai tahap-tahap ukuran 

indeks masa tubuh seseorang, sebagai berikut: 

 

 

Berat badan (kg) 

Tinggi badan (m2) 



19 
 

Tabel 2.1 Klasifikasi Status Gizi 

Klasifikasi Status Gizi Indeks Masa Tubuh (IMT) 

(Kg/M2) 

Kurang (underweight) 

Normal  

Lebih (overweight) 

< 18,5 

18,5 – 25 

> 25  

 Sumber  : Depkes RI, 2007 

II.2 Obesitas 

II.2.1 Pengertian Obesitas  

Obesitas merupakan penyakit multifaktoral yang terjadi akibat akumulasi 

jaringan lemak berlebihan, sehingga dapat mengganggu kesehatan. Apabila 

seseorang bertambah berat badannya maka ukuran sel lemak akan bertambah 

besar dan kemudian jumlahnya bertambah banyak (Sidarwan, 2006). 

Menurut Myrs (2008), obesitas merupakan kelebihan lemak tubuh yang 

sering menyebabkan gangguan kesehatan yang signifikan. Hasil obesitas ketika 

ukuran atau jumlah sel-sel lemak dalam tubuh seseorang meningkat. Ukuran 

orang normal memiliki antara 30-35 meter sel lemak. Ketika seseorang megalami 

kelebihan berat badan, sel-sel lemak kenaikankn pertama dalam ukuran dan 

kemudian meningkat jumlahnya. Satu pon lemah tubuh mewakili sekitar 3500 

kalori. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa obesitas 

merupakan keadaan dimana terjadinya penimbunaan lemak yang berlebihan 

sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan bagi. 

II.2.2 Penyebab Obesitas 

Menurut Diarly (2007), terjadinya obesitas melibatkan beberapa faktor 

yaitu faktor genetik, aktivitas fisik, pola makan, faktor psikologi, jenis kelamin 

dan tingkat sosial. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Suryoprajoyo (2009), 

yang mengatakan obesitas melibatkan beberapa faktor yaitu genetik, lingkungan 

(pola makan), psikis, kesehatan perkembangan dan aktivitas fisik. 

Faktor utama penyebab obesitas tersebut ialah kebiasaan hidup sehari-hari, 

seperti pola makan, aktivitas fisik dan pola tidur yang diterapkan dan akan 

memicu beberapa masalah penyakit seperti masalah psikis dan psikologi 

(Arisman, 2010) 

Penyebab obesitas sangat kompleks dan multifaktorial. Pada dasarnya 

terjadi karena banyak makanan sehari-hari yang mengandung energi yang 

melebihi kebutuhan dari asupan makanan seseorang. Keseimbangan positif, 

sebagai akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi, 

sehingga terjadi kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk jaringan lemak 

(Heider, 2002). 
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II.2.3 Dampak Obesitas 

Obesitas memiliki efek samping yang besar pada kesehatan. Obesitas 

berhubungan dengan meningkatnya mortalitas, hal ini karena meningkatnya 50 

sampai 100% resiko kematian dari semua penyebab dibandingkan dengan orang 

yang berat badannya normal dan terutama oleh sebab kardiovaskuler. Berikut 

beberapa efek patologis dari obesitas adalag resistensi insulin dan diabetes militus 

tipe 2, gangguan pada sistem reproduksi, penyakit kardiovaskuler, penyakit 

pulmoner, batu empedu, penyakit tulang, sendi dan kulit (flier et al, 2005) 

II.2.4 Pencegahan Obesitas  

Menurut (Hasdianah, 2014:91) strategi pencegahan overweight dan 

obesitas terdiri dari: 

a. Pencegahan primer adalah dengan pendekatan komunitas untuk 

mempromosikan cara hidup sehat. Usaha pencegahan dimulai dari 

lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja dan pusat kesehatan 

masyarakat. 

b. Pencegahan sekunder bertujuan untuk menurunkan prevalensi obesitas. 

c. Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi obesitas dan komplikasi 

penyakit yang ditimbulkan. 

d. Pada perinsipnya dari pencegahan dan penatalaksanaan overweight dan 

obesitas adalah mengurangi asupan energi serta meningkatnkan keluarnya 

energi dengan cara pengaturan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, 

modifikasi gaya hidup serta dukungan secara mental dan sosial. 
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II.3 Konsumsi Buah dan Sayur 

II.3.1 Pengertian Konsumsi Buah dan Sayur 

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan sayur-sayuran dan 

buah-buahan, tetapi mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan masyarakat 

indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tidak 

memiliki sumber daya sebagai penghasil sayur dan buah (Astawa, 2009). Menurut 

Sandjaja (2009) bahwa sayuran adalah makanan nabati yang merupakan sumber 

zat gizi vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bagian 

tumbuhan yang dapat dibuat sayur antara lain daun (sebagian sayur adalah daun), 

batang (wortel adalah umbi batang), bunga (jantung pisang), buah muda, (labu), 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua bagian tumbuhan dapat dijadikan bahan 

makanan sayur (Sediaoetama, 2008). 

Banyak orang belum dapat membedakan antara sayur dan buah. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), sayur merupakan daun-daunan, tumbuh-

tumbuhan, polong atau bijian, dan sebagainya yang dapat dimasak, sedangkan 

buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih dan 

biasanya berbiji. Namun secara botani, sayur adalah bahan makanan yang berasal 

dari bagian tumbuhan seperti daun, batang dan bunga. Buah merupakan bagian 

dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji dimana struktur tersebut berasal 

dari indung telur atau sebagai bagian dari bunga itu sendiri. Wortel tergolong 

sebagai sayuran, sedangkan tomat tergolong sebagai buah jika ditinjau dari 

pengertian secara botani (Farida, 2010). 
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Sayuran dan buah-buahan adalah pangan sumber vitamin, mineral dan 

serat. Vitamin dan mineral merupakan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai 

antioksidan, yang berfungsi untuk mencegah kerusakan sel. Serat berfungsi untuk 

memperlancar pencernaan dan dapat mencegah dan menghambat perkembangan 

sel kanker usus besar (Kemenkes RI, 2014). 

Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai 

vitamin, mineral dan serat pangan. Sebagai vitamin, mineral yang terkandung 

dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal 

senyawa jahat dalam tubuh. Konsumsi sayur dan buah merupakan salah satu 

bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang (Kemenkes RI, 2014). 

Konsumsi sayur dan buah bersam-sama dengan kelompok pangan lainnya dapat 

berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pada umunya (Aswatini dkk, 2008). 

Sayur dan buah merupakan sumber serat pangan yang mudah ditemukan 

dalam bahan pangan dan hampir terdapat pada hidangan sehari-hari masyarakat 

indonesia, baik dalam keadaan mentah (lalapan segar) atau setelah diolah menjadi 

berbagai macam bentuk masakan. Namun akhir-akhir ini terjadi perubahan pola 

konsumsi pangan yang menyebabkan menurunya tingkat konsumsi sayur dan 

buah hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Menurunya tingkat konsumsi sayur 

dan buah juga menyebabkan perubahan pola penyakit-penyakit infeksi menjadi 

penyakit degeneratif dan metabolik (Santoso, 2011). 

Sayur merupakan bahan makanan yang berasal dati tumbuh-tumbuhan 

(bahan makanan nabati). Bagian tumbuhan yang dapat dimakan dan dijadikan 
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sayur adalah daun, batang, bunga dan buah muda sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua bagian tumbuhan dapat dijadikan sayur (Sumoprastowo, 2009). Dalam 

hidangan orang Indonesia, sayur adalah sebagian makanan pokok pemberi serat 

dalam hidangan serta pembasah karena umumnya dimasak berkuah (Santoso, 

2010). Serat pangan pada buah dan sayur juga menguntungkan bagi kesehatan 

yaitu berfungsi mengontrol berat badan atau kegemukan (obesitas), 

menanggulangi penyakit diabetes, mencegah gangguan gastrointestinal, kanker 

kolon serta mnegurangi tingkat kolestrol darah dan penyakit kardiovaskuler 

(Santoso, 2011). 

Sayur sangat penting dalam menu makanan seimbang, sayur merupakan 

sumber vitamin dan mineral. Sayur lebih banyak mengandung mineral 

dibandingkan dengan buah(Restianti, 2009). Secara nasional konsumsi sayur dan 

buah pada penduduk Indonesia pada tahun 2007 sekitar 79% dari anjuran. 

Berikut ini merupakan pembagian dari golongan buah dan sayur, sebagai 

berikut: 

a. Penggolongan buah 

Menurut Astawa (2008), berdasarkan ketersediaan di pasar, buah-

buahan dapat dibedakan menjadi: 

1. Buah bersifat musiman seperti durian, mangga, rambutan dan lain-

lain 

2. Buah tidak bersifat musiman seperti pisang, nanas, alpukat, 

pepaya, semangka dan lain-lain. 
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b. Penggolongan sayur 

Menurut Astawa (2008), berdasarkan bagian tanaman yang dapat 

dimakan, sayuran dibedakan menjadi: 

1. Sayuran daun seperti kangkung, sawi, katu dan bayam. 

2. Sayuran bunga seperti brokoli dan kembang kol. 

3. Sayuran buah seperti terong, cabai, ketimun dan tomat. 

4. Sayuran biji muda seperti asparagus dan rebung. 

5. Sayuran akar seperti wortel dan kentang. 

6. Sayuran umbi seperti kentang dan bawang. 

II.3.2 Manfaat Konsumsi Buah dan Sayur 

Menurut Sekarindah (2008), kandungan vitamin dan mineral pada buah 

dan sayur memang berbeda-beda, tidak saja diantara berbagai spesies dan varietas, 

namun juga di dalam varietas sendiri yang tumbuh pada kondisi lingkungan yang 

berbeda iklim, macam tanah dan pupuk. Semuanya berpengaruh terhadap 

kandungan vitamin dan mineral dalam produk buah dan sayur yang dihasilkan.  

Menurut Khomsan, dkk (2008) buah dan sayur mempunyai banyak 

manfaat bagi kesehatan. Ada alasan utama yang membuat konsumsi buah dan 

sayur penting untuk keksehatan, yaitu: 

• Buah dan sayur sangat kaya akan kandungan vitaminnn, mineral dan zat 

gizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tanpa mengkonsumsi 

buah dan sayur makan kebutuhan gizi seperti vitamin C, vitamin A, 
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pottasium dan asam folat kurang terpenuhi. Oleh karena itu, buah dan 

sayur merupakan sumber makanan yang baik dan menyehatkan. 

II.3.3 Dampak Kurangnya Mengkonsumsi Buah dan Sayur 

Beberapa dampak apabila kurang mengkonsumsi buah dan sayur menurut 

Ruwaiah (2007), antara lain: 

1. Meningkatkan kolestrol darah 

2. Gangguan penglihatan mata 

3. Menurunkan kekebalan 

4. Meningkatkan resiko kegemukan 

5. Meningkatkan resiko kanker kolon 

6. Meningkatkan resiko sembelit 

II.3.4 Kecukupan konsumsi buh dan sayur yang dianjurkan untuk lansia 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi 

buah dan sayur untuk hidup sehat sejumlah 400 gram perorang perhari terdiri dari 

250 gram sayur dan 150 gram buah. Bagi orang Indonesia dianjurkan konsumsi 

buah dan sayur sebesar 300-400 gram perorang perhari bagi balita dan anak usia 

sekolah, dan 400-600 gram perorang perhari bagi remaja dan orang dewasa. 

Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan ini 

adalah porsi sayur. Kementrian Kesehatan sendiri merekomendasikan untuk 

Lansia mengkonsumsi 3-5 porsi sayur dan 2-3 porsi buah per hari (Kemenkes RI, 

2014). 
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II.4 Aktivitas Fisik 

II.4.1 Pengertian Aktivitas Fisik  

Lansia akan mengalami pengurangan kekuatan otot seiring dengan 

kurangnya aktivitas fisik. Pengurangan aktivitas fisik pada lansia merupakan salah 

satu faktor risiko disfungsi mitokondria. Dengan pengurangan mitokondria untuk 

produksi ATP memberikan sinyal ke pusat hipotalamus untuk mengurangi 

kegiatan fisik secara spontan (Nair, 2005). Pada umumnya lansia dapat melakukan 

aktiviitas sosial yang secara fisik lebih ringan, tetapi sangat berguna bagi mentak 

dan spiritual seseorang. Lansia dapat mengisi waktu luang dengan kegiata 

bermanfaat baik di rumah maupun di luar rumah dalam kegiatan sosial budaya. 

Beberapa kegiatan sosial budaya yang dapat dilakukan lansia adalah dengan 

membaca, menonton TV, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan berupa 

arisan dan kegiatan keagamaan (BPS, 20007). Dukungan sosial dari keluarga 

sangat diperlukan oleh lansia karena bagi seorang lansia membutuhkan perhatian, 

pertolongan dan perasaan masih dibutuhkan atau dihargai. 

Aktivitas yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Dengan aktivitas 

fisik, berarti otot tubuh bergerak dan menghasilkan energi. Pertumbuhan dan 

perkembangan tulang dipengaruhi gerakan badan dan istirahat. Seseorang yang 

jarang melakukan aktivitas fisik akan mengakibatkan turunya masa tulang dan 

dengan bertambahnya usia terutama pada usia lanjut, otot pun akan menjadi lemah 

sehingga akan berpeluang untuk timbulnya patah tulang (Compston, 2003). 

Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot tubuh dan 

sistem penunjangnya. Selama melakukan aktivitas fisik, otot membutuhkan energi 
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di luar metabolisme untuk bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memrlukan 

tambahan energi untuk menghantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh 

dan untuk mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Banyak energi yang dibutuhkan 

tergantung dari berapa banyak otot yang begerak, berapa lama dan berapa berat 

pekerjaan yang dilakukan (Almatsier, 2006). 

Aktivitas fisik juga merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh lanjut 

usia setiap harinya. Aktivitas fisik ini dilakukan tidak melalui upaya atau usaha 

keras, dilakukan sehari-hari dan sifatnya berulang (Napitupulu, 2012). Aktivitas 

fisik yang bermanfaat bagi lansia harus memenuhi kriteria FITT (Frekuensi, 

Intensitas, Time, dan Type). Frekuensi menyatakan berapa sering melakukan  

aktivitas dalam hitungan perminggu. Intensitas merujuk pada seberapa keras 

aktivitas dilakukan, umumnya dibagi menjadi aktivitas ringan, sedang dan berat. 

Waktu mengarah pada durasi, seberapa lama suatu aktivitas dilakukan dalam 

suatu pertemuan. Jenis mengarah pada bentuk aktivitas yang dilakukan (Rhosman, 

2014). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh otot-otot tubuh, dengan melakukan 

aktivitas fisik berarti otot-otot bergerak dan membakar lemak di dalam tubuh 

sehingga dapat mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh. 
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1. Jenis aktivitas fisik pada lansia  

a. Ketahanan (endurance) 

Aktivitas fisik yang bersifat ketahanan dapat membantu jantung, 

paru-paru, otot dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan membuat 

kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan maka 

dilakukan aktivitas fisik selama 30 menit (4-7 hari per minggu). 

Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti : berjalan kaki, 

lari ringan, berenang, bermain tenis, berkebun, kerja di taman, dsb. 

b. Kelenturan (fexibility)  

Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu 

pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas 

(lentur) dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan 

kelenturan maka aktivitas fisik dilakukan selama 30 menit (4-7 hari 

per minggu). Contohnya kegiatan yang dapat dipilih seperti : 

peregangan, mencuci pakaian, mengepel lantai, dsb. 

c. Kekuatan (strength) 

Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja 

otot tubuh dalam menahan suatu beban yang diterima, tulang tetap 

kuat dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu 

meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. 

Untuk mendapatkan kekuatan maka aktivitas fisik dilakukan 

selama 30 menit (2-7 hari per minggu). 
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Manfaat aktivitas fisik pada lansia antara lain dapat memperpanjang usia, 

menyehatkan jantung, otot dan tulang, membuat lansia lebih mandiri, mencegah 

obesitas, mengurangi kecemas dan depresi dan memperoleh kepercayaan diri yang 

lebih tinggi. 

Menurut FAO/WHO/UNU (2001), besarnya aktivitas fisik yang dilakukan 

seseorang dalam 24 jam dinyatakan dalam PAL (Physical Activity Level) atau 

tingkat aktivitas fisik yang dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu : 

Tabel 2.2 Tingkat Aktivitas Fisik 

No Kategori Nilai PAL 

1. 

2. 

3. 

Aktivitas ringan (sedentary) 

Aktivitas sedang (moderate) 

Aktivitas berat (vigorous) 

1,40 – 1,69 

1,70 – 1,99 

2,00 – 2,40 

Sumber : FAO/WHO/UNU (2001)  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan 

gerakan tubuh yang dihasilkan otot rangka yang memerlukan suatu pengeluaran 

energi yang memiliki 3 kategori yaitu aktivitas fisik ringan, sedang dan berat. 
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Menurut FAO/WHO/UNO (2004) besarnya aktivitas fisik yang dilakukan 

seseoang dalam 24 jam dinyatakan dalma PAL (Physical Activity Level) atau 

tingkat aktivitas fisik yang didapat dengan menggunakan rumus PAL sebagai 

berikut : 

 

 

Keterangan : 

PAL : Physical Activity Level (tingkat aktivitas fisik) 

PAR : Physical Activity Ratio (jumlah energi yang dikeluarkan untuk jenis 

aktivitas persatuan waktu tertentu. 

Jenis aktivitas yang dilakukan memiliki 18 jenis kategoroi berdasarkan 

PAR seperti disajikan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAL = (PAR x (alokasi waktu tiap aktivitas) /60 menit) 

   24 jam  
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Tabel 2.3 Kategori Aktivitas Fisik Berdasarkan Nilai PAR 

No Keterangan PAR 

perempuan 

PAR laki-laki 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

 

15 

 

16 

17 

18 

19 

Tidur (tidur siang dan tidur malam) 

Berpakaian dan mandi 

Tidur-tiduran (tidak tidur), duduk diam dan 

membaca 

Duduk sambil menonton TV 

Berdiri diam, beribadah, menunggu (berdiri) 

berhias 

Makan dan minum 

Jalan santai 

Berbelanja (membawa beban) 

Mengendarai kendaraan  

Menjaga anak 

Melakukan pekerjaan rumah (bersih-bersih dan 

lain-lain) 

Setrika pakaian (duduk) 

Kegiatan berkebun 

Office worker (duduk depan meja, menulis dan 

mengetik) 

Office worker (berjalan mondar-mandir sambil 

membawa arsip) 

Olah raga (bulutangkis) 

Olah raga (jogging dan lari jarak jauh) 

Olah raga (bersepeda) 

Olah raga (aerobik, berenang, sepak bola dan 

lain-lain) 

1.0 

3.3 

1.2 

 

1.72 

1.5 

 

1.6 

3.0 

4.6 

2.4 

2.5 

2.8 

 

1.7 

2.7 

1.8 

 

1.6 

 

4.85 

6.55 

3.6 

7.5 

1.0 

2.4 

1.2 

 

1.64 

1.4 

 

1.4 

2.8 

 

2.7 

 

2.8 

 

3.5 

3.3 

1.8 

 

1.6 

 

5.8 

8.21 

3.8 

8.0 

 

II.5 Faktor-faktor yang berhubungan dengan Obesitas pada Lansia 

II.5.1 faktor penyebab langsung 

a. Umur 

Persentase lemak tubuh biasanya meningkat sejalan dengan bertambahnya 

umur, oleh karena itu kejadian gizi lebih banyak di jumpai pada orang dewasa. 

Penelitian yang dilakukan Garrow (1996) menyatakan prevalensi kegemukan pada 



33 
 

pria dengan IMT 30 akan terus meningkat sampai pada umur 50 tahun, sedangkan 

pada wanita berlanjut hingga berumur 65 tahun.  

b. Jenis kelmain 

Pria memerlukan zat gizi lebih banyka daripada wanita, karena postur dan 

luas permukaan tubuh lebih besar atau lebih luas dibandingkan wanita. Banyak 

penelitian yang melaporkan bahwa waita mudah mengalami kelebihan berat badan 

daripada pria, disamping itu wanita juga mempunyai basal metabolisme rate 

(BMR) yang lebih rendah daripada laki-laki (Simanjuntak, 2010). 

c. Tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi 

Tingkat pendidikan mencerminkan tingkat kecerdasan dan keterampilan 

seseorang. Pendidikan yang memadai mempunyai andil yang besar terhadap 

kemajuan ekonomi. Statistik Penduduk Lansia tahun 2006 menunjukkan kondisi 

pendidikan lansia yng rendah ini terlihat pada tingginya persentase penduduk 

lansia yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 35,53% dan yang tidak 

mentamatkan SD sebanyak 30,77% dan yang tamat SD sebanyak 21,27%. Dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh terhadap pekerjaan, pendapatan 

dan pengetahuan untuk mendapatkan informasi makanan yang mengandung gizi 

yang diperlukan dalam tubuh dan untuk kesehatan. Pengetahuan gizi dan 

kesehatan merupakan salah satu jenis pengetahuan yang dapat diperoleh melalui 

pendidikan. Pengetahuan gizi dan kesehatan akan berpengaruh terhadap pola 

konsumsi pangan. Semakin banyak pengetahuan tentang gizi dan kesehatan mak 
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semakin beragam pula jenis makanan yang dikonsumsi sehigga dapat memenuhi 

kecukupan gizi dan mempertahankan kesehatan individu (Simanjuntak, 2010). 

d. Pekerjaan 

Kegiatan yang dilakukan penduduk lansia akan mempengaruhi pola 

kehidupan yang dijalani. Hasil penelitian Rustika dan Woro riyadina (1995) dari 

18476 responden, pennduduk lansisa di Indonesia sebanyak 9559 orang masih 

bekerja (51,7%) dan yang tidak bekerja sebanyak 8917 (48,35%). Penduduk 

lansia perempuan yang bekerja apabila dilihat berdasarkan daerah, penduduk 

lansia yang bekerja di Kota mempunyai persentase lebih tinggi (Simanjuntak, 

2010). 

e. Status perkawinan 

Status perkawinan merupakan salah satu indikator dari status gizi lansia. 

Survey Ekonomi Nasional (2000), menunjukkan bahwa penduduk laki-laki yang 

berstatus belum kawin sebesar 41,65% lebih besar dibandingkan perempuan yaitu 

32,0%. Sementara itu penduduk perempuan yang berstatus cerai sebesar 12,3% 

dan laki-laki sebesar 2%. Penelitian Formayoza (2006) menunjukkan bahwa status 

gizi berdasarkan IMT tinggi lutut tidak normal terdapat pada lansia yang tidak 

memiliki pasangan yaitu 46,2% sedangkan lansia yang memiliki pasangan 30%. 

f. Aktivitas sosial 

Kegiatan keluarga dan pribadisewaktu muda sangat menentukan kesehatan 

orang tersebut di kemudian hari. Lansia yang aktif melakukan aktifitas sosial 
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ternyata dapat menambah ketentraman hidupnya, sehingga sangatlah penting 

untuk mempertahankan kegiatan sehari-hari agar mendapatkan kepuasan dan 

kesenangan batin dalam mengisi kehidupan dengan penuh keyakinan 

(Simanjuntak, 2010). Pada umunya lansia dapat melakukan aktiivtas sosial yang 

secara fisik relatif ringan, tetapi sangat berguna bagi mental dan spiritual 

seseorang. Dukungan sosial dari keluarga sangat diperlukan oleh lansia di mana 

pada masa tersebut seorang lansia membutuhkan perhatian, pertolongan dan 

perasaan masih dibutuhkan/dihargai. 

g. Pola tempat tinggal 

Seacara umum usia lansia cenderung tinggi bersamaan dengan anaknya 

yang telah menikah (Rudkin, 1993 dalam BKKBN, 1998). Tingginya penduduk 

usai lanjut yang tinggal dengan anaknya menunjukkan masih kuuatnya norma 

bahwa kehidupan orang tua merupakan tanggung jawab anak-anaknya. Survey 

yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia (LD FEUI pada tahun 1993 dalam BKKBN, 1998) terdapat 400 

penduduk usia 60-69 tahun, yang terdiri dari 329 pria dan 71 wanita menunjukkan 

bahwa hanya sedikit penduduk lansia yang tinggal sendiri (1,5%), diikuti oleh 

yang tinggal dengan anak (3,3%) tinggal dengan menantu 5,0%) tinggal dengan 

suami/stri dan anak (29,8%) tinggal dengan suami, istri dan menantu (19,5%) dan 

penduduk lansia yang tinggal dengan pasangannya sebesar 18,8%. 
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h. Konsumsi makanan  

Pada lansia erdpat anjuran untuk mengurangi jumlah makanan yang 

dimakan, akan tetapi mutu makanan lebih tinggi. Hal ini diakibatkan adanya 

peubaha metabolisme makanan dan penurunan kegiatan makanan. Persentase 

asupan energi yang berasal dari zat gizi makro adalah sebagai berikut : 55-60% 

karbohidrat, 20-25% protein, dan 20% lemak. beberapa zat gizi kebutuhan 

meningkat sejalan dengan usia seperti vitamin D untuk usia 50-70 tahun adalah 10 

gµ/hari sedangkan untuk usai >70 tahun adalah 15 gµ/hari. Kebutuhan vitamin C 

untuk usia < 50 tahun adalah 100 mg/hari sedangkan untuk usia >50 tahun adalah 

120 mg/hari. Asupan serat pada lansia sebaiknya tidak kurang dari 30 gram sehari 

(Simanjuntak, 2010). Konsumsi energi yang utama berasal dari makanan sumber 

karbohidrat. Konsumsi karbohidrat harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. 

Apabila konsumsi melebihi dari yang dibutuhkan, maka energi yang akan 

disimpan di dalam tubuh berupa timbunan-timbunan lemak, sehingga berat badan 

pun meningkat. Kebutuhan protein pada lansia tidak berbeda dengan kebutuhan 

orang dewasa. Konsumsi lemak pada lansia harus dibatasi, yaitu sekitar 20% dari 

total konsumsi kalori. Konsumsi lemak pada lansia harus di kurangi karena 

menurunya aktivitas fisik sehingga kebutuhan enerhi pun berkurang. Konsumsi 

lemak yang melebihi kecukupan dari total asupan kalori serta tidak seimbangnya 

komposisi asam lemak (asam lemak jenuh lebih tinggi dibandingkan asam lemak 

tidka jenuh) akan menyebabkan peningkatan Low Density Lipoprotein (LDL) 

yang dapat menimbulkan penyakit degeneratif (Wirakusumah, 2000). 
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II.5.2 Faktor penyebab tidak langsung  

a. Pengetahuan  

Pengetahuan gizi memegang peran penting dalam menggunakan pangan 

dengan baik sehingga dapat mencapai keadaan gizi yang cukup. Pengetahuan 

dipengaruhi oleh pendidikan. Tingkat pendidikan , pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki sangat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Dengan berbekal 

pendidikan yang cukup, seseorang akan lebih banyak memperoleh informasi 

dalam menentukan pola makan bagi dirinya maupun keluarganya. Menurut 

Notoatmojo, pengetahuan merupakan hasil tau dan ini terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan diperoleh 

dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Pengetahuan ibu tentang 

kesehatan dan gizi mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikannya. 

Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, namun juga dari 

informasi orang lain, media massa atau dari hasil pengalaman orang lain. 

b. Pengaturan makanan  

Hidangan gizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat gizi 

tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang dikonsumsi seseorang dalam waktu 

satu hari sesuai dengan kecukupan tubuhnya (Departemen Kesehatan RI, 2007). 

Makanan sumber karbohidrat kompleks merupakan sumber energi utama. Bahan 

makanan sumber karbohidrat kompleks adalah padi-padian (beras, jagung, 

gandum), umbi-umbian (singkong, ubi jalar dan kentang), serta bahan makanan 

lain yang mengandung banyak karbohidrat seperti pisang dan sagu. Gula tidak 
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mengenyangkan tetapi cenderung dikonsumsi berlebih, konsumsi gula berlebihan 

menyebabkan kegemukan. Oleh karena itu konsumsi gula sebaiknya dibatasi 

sampai 5% dari jumlah kecukupan energi atau 3-4 sendok makan setiap harinya. 

Konsumsi zat tenaga yang melebihi kecukupan dapat mengakibatkan kenaikan 

berat badan, bila keadaan ini berlanjut akan menyebabkan obesitas yang biasanya 

disertai dengan gangguan kesehatan lainnya. Berat badan merupakan petunjuk 

utama apakah seseorang kekurangan atau kelebihan energi dari makanan. Obesitas 

dapat terjadi jika konsumsi makanan dalam tubuh melebihi kebutuhan dan 

penggunaan energi yang rendah (Almatsier, 2005). 
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II.6 kerangka teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : H. L. Blum (1981) 

Keterangan :  

   diteliti 

   tidak diteliti  

 

 

Obesitas 

Umur 

 Genetik 

 jenis kelamin 

status perkawinan  

Aktivitas fisik 

Konsumsi buah dan sayur  

Pola tempat tinggal 

Pekerjaan  

Pendidikan  

Faktor sosial 

Aktivitas sosial  

Pelayanan kesehatan 

Posyandu 

puskesmas 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

III.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan 

atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan dinikmati atau 

diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoadmodjo, 2012). 

Variabel bebas     Variabel terikat  

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep 

III.2  Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah segala sesutau yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian 

ini terdapat dua variabel, diantaranya : 1. Variabel independen atau variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel lain atau disebut sebagai 

variabel stimulus yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu 

: 2. Variabel Dependen (terikat) variabel dependen adalah variabel yang nilainnya 

Konsumsi buah dengan sayur  

Aktivitas fisik 

Obesitas 
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dipengaruhi oleh variabel lain atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas dan 

sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen (Sugiyono, 2014).  

Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah fungsi kognitif. 

III.3 Definsi Operasional  

Definisi Operasional variabel dependen (bebas) dan variabel independen 

(terikat) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara ukur Alat ukur Hasil ukur Skala 

Variabel Bebas 

1 Konsumsi 

buah dan 

sayur  

Pola konsumsi 

responden 

tentang 

mengkonsumsi 

buah dan sayur 

dalam satu hari 

Wawancara  Kuesioner  1. Tidak, 

menyukai 

buah dan 

sayur 

2. Ya, 

menyukai 

buah dan 

sayur 

Ordinal  

2 Aktivitas 

fisik  

Kegiatan yang 

biasa 

dilakukan 

responden 

setiap hari 

Wawancara  Kuesioner  1. Ringan 

2. Sedang  

3. Berat  

Ordinal  

Variabel Terikat 

3 Obesitas  Suatu keadaan 

seseorang yang 

dihitung 

berdasarkan 

Pengukuran 

Antropometri 

1. Timbangan  

2. Microtoise  

1. Tidak 

obes, jika 

IMT 18,5 

– 25  

Ordinal  
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IMT yaitu 

berat badan 

dalam (kg) 

dibagi dengan 

tinggi badan 

dalam (m) 

2. Obes, jika 

IMT > 25  

 

III.4 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif 

(Ha). Berdasarkan kerangka konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara konsumsi buah dan sayur dengan obesitas pada 

lansia di Kelurahan Tengah wilayah kerja UPT Puskesmas Kampung Bali 

Kota Pontianak. 

2. Ada hubungan antara aktivitas fisik dengan obesitas pada lansia di 

Kelurahan Tengah wilayah kerja UPT Puskesmas Kampung Bali Kota 

Pontianak. 

 

 

 

 

 



43 
 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

IV.1 Desain Penelitian  

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian observasional analitik dengan 

desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang (cross sectional), yaitu 

penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan 

efek, dengan cara pendekataan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada 

suatu saat (point time approach) (Notoatmodjo, 2010). Artinya, tiap subjek 

penelitian hanya observasikan sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap 

status karakteristik variabel subjek pada saat pemeriksaan pada periode waktu 

yang sama dengan mengamati hubungan antara phbs rumah tangga konsumsi 

buah dengan sayur dan aktivitas fisik dengan obesitas pada lansia di Kelurahan 

Tengah UPT Puskesmas Kampung Bali Pontianak Kota. 

IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian dilaksanan di kelurahan Tengah wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Bali Pontianak Kota. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai 

bulan April 2019. 

IV.3 Populasi dan Sampel 

IV.3.1 Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia 
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yang berada di kelurahan tengah wilayah kerja puskesmas kampung bali 

berjumlah 182 orang dengan jumlah keseluruhan dari data posyandu lansia dari 

bulan Januari - Desember 2018 sebesar 1.246 orang. 

IV.3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari  populasi yang diharapkan mewakili atau 

representatif populasi (Sugiyono, 2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah lansia yang berada di kelurahan tengah wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Bali Pontianak Kota. Simple random sampling nantinya akan 

mengambil sampel secara acak setelah semua populasi terkumpul. Besaran sampel 

minimal ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut (lemeshow, 1997): 

n =             ( Z1− 
𝑎

2
 )2 P.q. N  

       (d)2. (N – 1) + ( Z1− 
𝑎

2
 )2 . P.q 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel 

Z1− 
𝑎

2
   = nilai Z pada kurva normal untuk α = 0,05 = 1,96 

P   = proporsi target populasi lansia obesitas  

berdasarkan studi pendahuluan sebesar 60% atau 0,6 

q   = proporsi tanpa atribut 1-P = 0,5 

d   = Tingkat kepercayaan presisi sebesar 10% = 0,1 

N   = 182 peserta 

Maka besaran sampel dapat dihitung sebagai berikut : 
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n =  (1,96).(1,96).0,6 x 0,5 x 182 

          (0,1)2.(182-1) + (1,96) 2.0,6.0,5 

n = 3,8416 x 0,3 x 182 

           0,01 x 181 + 3,8416 x 0,3 

n =    209,75136  =   209,75136  = 70,80  = 71 orang  

       1,81 + 1,15248          2,96248 

Jadi, sampel minimal yang diambil dalam penelitian ini adalah 71 

responden. 

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah sebesar 71 responden. Adapun cara pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara random sampling. Random sampling adalah cara 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan memproporsikan jumlah sampel 

berdasarkan jumlah lansia disetiap posyandu lansia. Setelah diproporsikan 

berdasarkan jumlah perposyandu lansia lalu pengambilan sampel untuk responden 

yang diteliti menggunakan random sampling berdasarkan data rekapitulasi 

kunjungan lansia berikut ini adalah rumus untuk memperoleh proporsi kunjungan 

lansia : 

Proporsi :    jumlah lansia perposyandu x jumlah sampel 

      Jumlah populasi  

Setelah dilakukan perhitungan jadi, jumlah sampel minimal 71 orang. 

Adapun cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling. 

Random sampling adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

menyelesaikan setiap unit sampling yang sesuai dengan ukuran unit sampling, 

setelah diproporsi jumlah lansia disetiap rt sampel untuk responden yang diteliti 
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menggunakan kocok arisan sesuai dengan proporsi lansia (Notoatmodjo, 2010). 

Berdasarkan jumlah sampel sebanyak 71, proporsi yang terdapat dalam setiap 

kunjungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

n1= 
𝑁1

𝑁
 x 

Keterangan : 

n1 = jumlah sampel ke-i 

N1 = jumlah sampel populasi ke-i 

N = jumlah ampel populasi 

N= jumlah sampel 

Berdasarkan rumus diatas maka didapatkan proporsional untuk jumlah 

lansia disetiap rt di kelurahan tengah yang di tunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel IV.1 

Jumlah Sampel Per Posyandu 

No Posyandu Jumlah 

lansia 

Perincian sampling Total 

1 Mariana 38 𝟑𝟖

𝟏𝟖𝟐 
 𝒙 𝟕𝟏 

15 

2 Belibis 37 𝟑𝟕

𝟏𝟖𝟐 
 𝒙 𝟕𝟏 

14 

3 Fikri 21 𝟐𝟏

𝟏𝟖𝟐 
 𝒙 𝟕𝟏 

8 

4 RRI 43 𝟒𝟑

𝟏𝟖𝟐 
 𝒙 𝟕𝟏 

17 

5 Melati 21 𝟐𝟏

𝟏𝟖𝟐 
 𝒙 𝟕𝟏 

8 

6 Rahmat 22 𝟐𝟐

𝟏𝟖𝟐 
 𝒙 𝟕𝟏 

9 

Total 182  71 

 

Kriteria sampel dalam hal ini meliputi : 

a. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum dari subjek penelitian yang 

layak untuk dilakukan penilaian. Kriteria inklusi dalam penilaian ini 

meliputi : 

1. Umur 60-70 tahun 

2. Terdaftar sebagai anggota posyandu lansia di puskesmas kampung 

bali pontianak kota 

3. Bersedia menjadi responden 

4. Responden bisa membaca, mendengar dan berbicara 
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b. Kriteria eksklusi adalah subjek penelitian yang tidak dapat mewakili 

sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria 

eksklusi dalam penilaian ini adalah : 

1. Responden yang mengalami sakit di rumah sakit 

2. Responden yang sedang tidk berada di tempat penelitian selama 3 

kali pada saat penelitian dilakukan 

3. Responden yang mengalami pikun 

IV.4 Teknik dan Instrumen Pengambilan Data  

IV.4.1 Instrumen Penelitian  

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

kuesioner dengan alat bantu berupa lembar pertanyaan. Variabel yang 

menggunakan teknik kuesioner adalah konsumsi buah dengan sayur dan aktivitas 

fisik.   

a. Instrumen pengukuran berat badan  

Pengukuran berat badan dilakukan dengan menggunakan timbangan injak 

dengan keakurat sebesar 0,1. 

b. Instrumen pengukuran tinggi badan 

Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan menggunakan alat ukur 

microtoise. Berikut cara melakukan pengukuran tinggi badan : 

1. Pilih bidang vertikal yang datar sebagai tempat untuk meletakkan. 

2. Pasang microtoise pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara 

meletakkan di dasar bidang/lantai, kemudian tarik ujung meteran 
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hingga 2 meter ke atas secara lurus hingga microtoise 

menunjukkan angka nol. 

3. Pasang penguat seperti paku atau lakban pada ujung microtoise 

agar posisi tidak bergeser. 

4. Pastikan subjek berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, kedua 

lengan berada di samping posisi lutut tegak dan telapak tangan 

menghadap ke paha. 

5. Turunkan microtoise hingga mengenai rambut subjek namun tidak 

terlalu menekan pada kepala dan posisi microtoise tegak lurus. 

c. Instrumen pola konsumsi buah dan sayur 

Perilaku seseorang dalam mengkonsumsi buah dan sayur dalam satu hari 

dengan bertanya dengan menggunakan kuesioner kepada responden. 

d. Instrumen penelitian tingkat aktivitas fisik 

Aktivitas fisik yang dilakukan seseorang dalam 24 jam dalam 

PAL(Physical Activity Level) atau tingkat aktivitas fisik yang didapat 

dengan menggunakan rumus PAL dapat dihitung dengan cara : PAL = 

(PAR x alokasi waktu tiap aktivitas)/60 menit) 

24 jam 

IV.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

 Data yang di peroleh dari responden kemudian dikumpulkan dengan 

lengkap. Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan proses pengolahan data 

yang terdiri dari editing, coding, processing dan cleaning (Notoatmodjo, 2010). 
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1. (Editing), yaitu memeriksa kuesioner dan lembar observasi yang masuk 

untuk mengetahui bahwa semua pertanyaan sudah terjawab dengan jelas 

sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. 

2. (coding), yaitu kegiatan merupakan data berbentuk huruf menjadi 

berbentuk angka atau bilangan. Keguanaan dari coding adalah untuk 

mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat pada saat 

entri data.  

3. Procesing, setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar, serta sudah 

melewati pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memperoses data 

agar data yang sudah di entry dapat di analisis. Pemprosesan data 

dilakukan dengan cara meng-entry data dari kuesioner ke paket program 

computer. 

4. Cleaning, merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-

entry apakah ada kesalahan atau tidak, yaitu mengecek kembali data-data 

yang telah di masukkan apakah ada kesalahan atau tidak. Data yang telah 

di olah akan di sajikan dalam bentuk narasi deskriftif. Tabel dan diagram 

dengan tujuan agar lebih memudahkan dalam pembacaan data dan dapat 

memberikan penjelasaan dari data yang di sajikan dalam bentuk tabel atau 

diagram. 

IV.6 Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul melalui kuesioner kemudian di olah dan 

selanjutnya untuk membuktikan hipotesis, mka digunakan program pengolahan 

data statistik dan selanjutnya dianalisis dengan cara: 
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IV.6.1 Analisis Univariat 

Teknik analisis data secara univariat bertujuan untuk menampilkan 

gambaran karakteristik variabel-variabel yang di teliti dengan menghitung 

distribusi frekuensi dan proporsi masing-masing subjek penelitian dengan tabel 

distribusi. Variabel yang dimaksud adalah karakteristik responden (umur, jenis 

kelamin, pendidikan, status pernikahan, pekerjaan), perilaku konsumsi buah dan 

sayur, aktivitas fisik di Kelurahan Tengah UPT Puskesmas Kampung Bali 

Pontianak Kota 

IV.6.2 Analisis Bivariat 

Teknik analisis data secara bivariat bertujuan untuk mengetahui 

kemaknaan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat yang diteliti, yaitu 

pengujian bivariat berupa hubungan antara konsumsi buah dengan sayur, aktivitas 

fisik dengan obesitas pada lansia di Kelurahan Tengah UPT Puskesmas Kampung 

Bali Pontianak Kota. 

Teknik analisis data yang di gunakan adalah dengan mengguankan 

fasilitas program analisis statistic dengan menggunakan uji chi square merupakan 

uji statistik dengan menggunakan program komputer. Uji statistik ini dapat 

menyimpulkan adanya hubungan antara variabel berdasarkan perbandingan p atau 

tingkat kepercayaan dengan taraf signifikan atau alpha (α) 5% atau 0,05. Untuk 

melihat ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel dilakukan dengan melihat 

p value jika nilainya kurang atau sam dengan 0,05 (p ≤0,05) berarti Ha diterima 

atau terdapat hubungan yang bermakna. Apabila nilainya lebih dari 0,05 (p > 
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0,05) maka Ha ditolak (Ho diterima) atau berarti tidak ada hubungan yang 

bermakna. 

Untuk melihat kemungkinan timbul atau berkembangnya suatu perilaku 

dihubungkan degan faktor risiko maka dilakukan perhitungan angka rsiko reltif. 

Perhitungan risiko reltif untuk rancangan penelitian cross sectional dicerminkan 

dengan angka rasio prevalensi (Prevalence Ratio =PR).  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.1 Hasil Penelitian  

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

Kecamatan Pontianak Kota dengan gambaran umum sebagai berikut: 

a. Letak Geografis 

Secara geografis, Puskesmas Kampung Bali terletak di wilayah 

Kecamatan Pontianak Kota. Secara administratif, batasan Puskesmas Kampung 

Bali adalah sebagai berikut: 

- Sebelah utara  : Kecamatan Pontianak Barat 

- Sebelah selatan : Kecamatan Pontianak Selatan 

- Sebelah barat : Kecamatan Kakap Kabupaten Pontianak 

- Sebelah timur : Sungai Kapuas Besar 

Luas wilayah Puskesmas Kampung Bali adalah 16 km2, terdiri dari lima 

(5) kelurahan, 121 RW, 507 RT. Luas wilayah Puskesmas Kampung Bali tidak 

merata, Kelurahan terluas adalah Kelurahan Sui Jawi yaitu 15,25 Km2 sedangkan 

wilayah yang terkecil adalah kelurahan Mariana 8,7 Km2, serta Kelurahan lainnya 

yaitu Kelurahan Tengah yaitu 10,41 Km2. 

b. Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali tahun 2017 

sebanyak 123.763 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 69.432 jiwa dan 
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perempuan 54.331 jiwa. Penduduk terpadat di Kelurahan Sui Jawi yaitu sebesar 

10.835 jiwa, sedangkan penduduk tersikit di Kelurahan Tengah yaitu sebesar 8301 

jiwa. 

c. Pendidikan  

Berdasarkan jenjang pendidikan penduduk per Desa di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kampung Bali diketahui bahwa sebagian besar penduduknya 

mempunyai latar belakang pendidikan setingkat SD/sederajat, SMP, SMA, D2, 

D3, S1, S2, dan S3 

V.1.2 Gambaran penelitian  

 Penelitian ini diawali dengan melakukan studi pendahuluan untuk 

mengetahui apakah Puskesmas Kampung Bali terdapat lansia yang mengalami 

obesitas dengan pengadaan kuesioner dan pengukuran berat badan (BB) dan 

tinggi badan (TB). Kemudian dilakukan pemilihan sampel dengan teknik 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2008). Teknik purposive sampling pada penelitian ini dilakukan 

dengan penentuan responden berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh 

peneliti. Setelah didapatkan responden yang bersedia, maka dilakukanlah 

pengukuran berat badan menggunakan timbangan microtoise dan pengukuran 

tinggi badan menggunakan statue meter . 

 Dalam penelitian ini pola konsumsi buah dan sayur dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner dibantu dengan petugas puskesmas Kampung Bali. 

Sedangkan untuk aktivitas fisik dilakukan pengadaan kuesioner aktivitas fisik 24 



55 
 

jam penuh yang di tanyakan oleh peneliti, untuk menentukan aktivitas responden 

selama 24 jam tergolong ringan, sedang dan berat. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 71 responden dengan usia lansia 60-70 tahun, pengambilan 

sampel dilakukan pada tanggal 18 Maret – 2 april 2019 pada jam aktivitas dari 

pagi hingga sore hari. Hal ini menjadi kendala penelitian karena berada di jam 

responden istirahat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1.3 Alur Proses Penelitian 

Penelitian bulan Maret-April 2019 

 

Teknik pengambilan sampel dengan cara random sampling yang 

mengacu pada kriteria inklunsi dan  ekslusi, jumlah total populasi dari 

tempat penelitian pada 18 Maret – 2 April 2019 71 orang 

Wilayah Kelurahan 

Tengah dengan jumlah 71 

sampel 

Perhitungan minimal sampel 

menggunakan rumus Lemeshow 

(1997) dengan jumlah 71 sampel 

Penentuan dalam pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling dalam rentang waktu 

18 Maret – 2 April 

71 sampel di Kelurahan 

Tengah 

Data primer 

Diambil oleh peneliti dan dibantu oleh Enumerator dari Alumni 

Politeknik Kesehatan Pontianak 

Analisis Data 

Pengukuran berat dan tinggi badan, pengadaan kuesioner pola 

konsumsi buah dengan sayur dan aktivitas fisik 
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V.1.3 Gambaran karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah para lansia di Kelurahan Tengah 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali yang terpilih sebagai sampel yaitu 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian mengenai karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh melalui kuesioner yang 

disebarkan pada 71 lansia dapat dilihat pada tabel 5.1 : 

Tabel 5.1 Distribusi karakteristik responden menurut jenis kelamin di 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

Jenis kelamin Jumlah (n) Persentase (%) 

Laki-laki  8 11,3% 

Perempuan  63 88,7% 

Total  71 100% 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 63 lansia dengan persentase sebesar 88,7% 

sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 lansia dengan 

persentase sebesar 11,3% 

2. Umur Responden  

Umur responden pada penelitian ini yaitu berusia 60-70 tahun. Hasil 

penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan umur yang diperoleh 

melalui kuesioner yang disebarkan pada 71 lansia dapat dilihat pada tabel 5.2 : 
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Tebel 5.2 Gambaran umum umur lansia 60-70 tahun di wilayah kerja 

puskesmas Kampung Bali 

 Umur lansia (tahun) 

Nilai minimum 60 

Nilai maximum 65 

Mean  61,5 

Median 61,5 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa lansia usia 60-70 tahun di 

Kelurahan Tengah rata-rata berumur 61,5 tahun, memiliki nilai tengah 61,5 tahun, 

memiliki umur maksimum 65 tahun dan umur munimun 60 tahun. 

Tabel 5.3 Distribusi karakteristik berdasarkan umur responden di 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

Umur Jumlah (n) Persentase (%) 

60 tahun 33 46,5 % 

61 tahun 11 15,5 % 

62 tahun 8 11,3 % 

63 tahun 8 11,3 % 

64 tahun 4 5,6 % 

65 tahun 7 9,8 % 

Total  71 100% 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat disimpulkan bahwa sebagian usia responden 

terbesar yaitu usia 60 tahun sebesar 46,5%. Sedangkan proporsi usia responden 

terkecil yaitu usia 64 tahun sebesar 5,6%. 

3. Pendidikan responden 

Gambaran pendidikan responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 7 

kategori yaitu tidak sekolah, tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, D3, dan S1. Untuk 
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mengetahui distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan responden dapat dilihat 

pada tabel 5.4 

Tabel 5.4 distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan responden di wilayah 

kerja Puskesmas Kampung Bali 

Pendidikan Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak sekolah 1 1,4 % 

Tidak tamat SD 1 1,4 % 

SD 9 12,7 % 

SMP 20 28,2 % 

SMA 35 49,3 % 

D3 3 4,2 % 

S1 2 2,8 % 

Total  71 100 % 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar proporsi 

pendidikan responden yang paling banyak adalah responden yang 

berpendidikannya SMA yakni sebesar 35 (49,3%), sedangkan pendidikan 

responden yang sedikit yakni tidak sekolah dan tidak tamat SD sebesar 1 (1,4%). 

Dengan tingkat pendidikan tidak sekolah sebesar 1 (1,4%), tingkat pendidikan 

tidak tamat SD sebesar 1 (1,4%), tingkat pendidikan SD sebesar 9 (12,7%), 

tingkat pendidikan SMP sebesar 20 (28,2%), tingkat pendidikan SMA sebesar 35 

(49,3%), tingkat pendidikan D3 sebesar 3 (4,2%), dan  tingkat pendidikan S1 

sebesar 2 (2,8%). 

4. Pekerjaan responden  

Gambaran pekerjaan responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 

kategori yaitu tidak bekerja/IRT, pedagang, petani dan lainnya. Untuk mengetahui 

distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan responden dapat dilihat di tabel 5.5 
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Tabel 5.5 distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan responden di wilayah 

kerja Puskesmas Kampung Bali 

Pekerjaan Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak bekerja  56 78,9 % 

Pedagang 9 12,7 % 

Buruh  6 8,4 % 

Total  71 100 % 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 5.5 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar proporsi 

pekerjaan responden yang paling banyak adalah responden yang tidak bekerja/IRT 

sebesar 56 (78,9%), sedangkan pekerjaan responden yang sedikit yakni pekerjaan 

sebagai buruh sebesar 6 (8,4%). 

V.1.4 Status Gizi Responden  

 Gambaran status gizi para lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung 

Bali didapatkan dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan. Kemudian 

hasil pengukuran diolah untuk mengetahui status gizi menggunakan indikator 

IMT yaitu berat badan (kg) dibagi dengan tinggi badan (m) kuadrat (IMT : 

BB/Kg2) dimana bila nilai Z-score <18,5 termasuk kategori kurus, 18,5-25 

tergolong normal, >25 tergolong obes. (Depkes RI 2007) 

Tabel 5.6 Gambaran status gizi responden di wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Bali 

Status Gizi Jumlah (n) Persentase (%) 

Obes  63 88,7 % 

Normal  8 11,2 % 

Total 71 100 % 

 Sumber : Data Primer Tahun 2018 
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 Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa lansia laki-laki dan perempuan 

yang memilki status gizi obes sebesar 88,7% lebih besar di bandingkan lansia 

yang memiliki status gizi normal sebesar 11,2% 

V.1.5 Analisis Univariat 

 Analisis univariat dari hasil penelitian dilakukan untuk mengetahui 

gambaran distribusi frekuensi variabel-variabel yang diteliti baik variabel 

dependen yaitu obesitas, maupun variabel independen yang meliputi konsumsi 

buah dengan sayur dan aktivitas fisik pada lansia. Hasil univariat ditampilkan 

dalam sebagai distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel. 

1. Pola Konsumsi Buah dengan Sayur 

Perilkau konsumsi buah dengan sayur merupakan sumber berbagai 

vitamin, mineral dan serat pangan. Sebagai vitamin, mineral yang terkandung 

dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal 

senyawa jahat dalam tubuh. Konsumsi sayur dan buah merupakan salah satu 

bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. 

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi konsumsi buah lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Bali 

Pola konsumsi buah Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak   62 87,3 % 

Ya  9 12,7 % 

Total  71 100 % 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 
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Berdasarkan tabel 5.7 diketahui bahwa dari 71 responden menunjukkan 

bahwa lansia yang tidak menyukai buah sebesar 62 (87,3%) lebih besar  

dibandingkan lansia yang menyukai buah sebesar 9 (12,7%). 

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi konsumsi sayur lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Bali 

Pola konsumsi sayur Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak  62 87,3 % 

Ya  9 12,7 % 

Total  71 100 % 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui bahwa dari 71 responden menunjukkan 

bahwa lansia yang tidak menyukai sayur sebesar 62 (87,3%) lebih besar 

dibandingkan lansia yang menyukai sayur sebesar 9 (12,7%). 

2. Aktivitas fisik  

Besarnya aktivitas fisik yang dilakukan seseorang dalam 24 jam 

dinyatakan dalm PAL (Physical Activity Level) atau tingkatam aktivitas fisik yang 

dikategorikan menjadi 2 kategorik yaitu aktivitas fisik ringan dan aktivitas fisik 

sedang. 

Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi Aktivitas fisik lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Bali 

Aktivitas Fisik Jumlah (n) Persentase (%) 

Ringan  59 83,1 % 

Sedang  12 16,9 % 

Total  71 100% 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 
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 Berdasarkan tabel 5.9 diketahui bahwa dari 71 responden menunjukkan 

bahwa lansia yang memiliki aktivitas fisik ringan sebesar 59 (83,1%) lebih besar 

dibandingkan dengan lansia yang memiliki aktivitas fisik sedang sebesar 12 

(16,9%). 

V.1.6 Analisis Bivariat 

1. Hubungan Pola Konsumsi Buah dan Sayur Kejadian Obesitas pada 

Lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali  

Tabel 5.10 Tabulasi silang Hubungan Pola Konsumsi Buah dengan Kejadian 

Obesitas pada Lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

Konsumsi 

buah 

Obesitas Total Pvalue PR CI : 95% 

Obes  Normal  

N % N % N % 

Tidak   53 85,5 9 14,5 62 100  

0,591 

0,855 

(0,772-0,947) Ya  9 14,5 0 0,0 9 100 

Total  62 87,3 9 12,7 71 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

 Berdasarkan tabel 5.10 diketahui bahwa pola konsumsi menyukai buah 

mengalami obesitas yaitu 100% lebih besar dibandingkan dengan pola konsumsi 

tidak menyukai buah yaitu 85,5%. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik Chi-

square Continuity Correction diperoleh pvalue sebesar = 0,591 (p ≥ 0,05) yang 

artinya Ho diterima (Ha ditolak), jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara hubungan pola konsumsi buah dengan kejadian 

obesitas pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali. 
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 Hasil analisis diperoleh pula nilai PR= 0,855 dengan confident Interval (CI 

: 95) = 0,772-0,947 yang artinya responden yang tidak mengkonsumsi buah 

berisiko 0,855 kali lebih besar untuk megalami obesitas dibandingkan dengan 

responden yang mengkonsumsi buah. 

Tabel 5.11 Tabulasi silang Hubungan Pola Konsumsi Sayur dengan Kejadian 

Obesitas pada Lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

Konsumsi 

sayur  

Obesitas Total Pvalue PR CI : 95% 

Obes  Normal  

N % N % N % 

Tidak  53 85,5 9 14,5 62 100  

0,591 

 

0,855 

(0,772-0,947) Ya  9 14,5 0 0,0 9 100 

Total  62 87,3 9 12,7 71 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

 Berdasarkan tabel 5.11 diketahui bahwa pola konsumsi menyukai sayur 

mengalami obesitas yaitu 88,5% lebih besar dibandingkan dengan pola konsumsi 

tidak menyukai sayur yaitu 80,0%. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik Chi-

square Continuity Correction diperoleh pvalue sebesar = 0,812 (p ≥ 0,05) yang 

artinya Ho diterima (Ha ditolak), jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara hubungan pola konsumsi sayur dengan kejadian 

obesitas pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali. 

Hasil analisis diperoleh pula nilai PR= 0,855 dengan confident Interval (CI : 

95) = 0,772-0,947 yang artinya responden yang tidak mengkonsumsi sayur 

berisiko 0,855 kali lebih besar untuk megalami obesitas dibandingkan dengan 

responden yang mengkonsumsi sayur. 
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2. Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada Lansia di 

wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

Tabel 5.12 Tabulasi silang Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian 

Obesitas pada Lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

Aktivitas 

Fisik  

Obesitas Total Pvalue PR CI : 95% 

Obesitas  Normal  

N % N % N % 

Ringan   56 94,9 3 5,1 59 100  

0,000 

 

1,898 

(1,075-3,353) Sedang  6 50,0 6 50,0 12 100 

Total  62 87,2 9 12,7 71 100 

Sumber : Data Primer Tahun 2018 

 Berdasarkan tabel 5.12 diketahui bahwa aktivitas fisik ringan cenderung 

mengalami obesitas yaitu 94,9% lebih besar dibandingkan dengan aktivitas fisik 

sedang yaitu 50,0%. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik Chi-square 

Continuity Correction diperoleh pvalue sebesar = 0,000 yang artinya Ho ditolak 

(Ha diterima), jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Bali. 

 Hasil analisis diperoleh pula nilai PR= 1,898 dengan Confident Interval 

(CI : 95) = 1,075-3,353 yang artinya responden yang tidak melakukan aktivitas 

fisik berisiko 1,898 kali lebih besar untuk mengalami obesitas dibandingkan 

dengan responden yang melakukan aktivitas fisik. 

V.2 Pembahasan  

 Obesitas merupakan kelebihan lemak tubuh yang sering menyebabkan 

gangguan kesehatan yang signifikan. Hasil obesitas ketika ukuran atau jumlah sel-
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sel lemak dalam tubuh seseorang meningkat. Ukuran seseorang normal memiliki 

antara 30-35 meter sel lemak. Ketika seseorang mengalami kelebihan berat badan, 

sel-sel lemak kenaikan pertama dalam ukuran dan kemudian meningkat 

jumlahnya, satu pon lemak tubuh mewakili sekitar 3500 kalori (Myrs, 2008) 

 Indikator dalam gizi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan kuadrat, kemudian 

disajikan dalam indeks massa tubuh. IMT dihitung berdasarkan rumus : 

 IMT =    Berat badan (kg) 

Tinggi badan (m) x tinggi badan (m) 

Status gizi merupakan komponen yang terdiri dari beberapa masukan 

terhadap kecukupan gizi yang didapatkan dilihat dengan mempergunakan indeks 

massa tubuh (IMT). Batasan berat badan normal oorang dewasa ditentukan 

berdasarkan nilai body masa indeks (BMI). Di Indonesia istilah BMI di 

terjemahkan dengan indeks masa tubuh (IMT). IMT merupakan alat sederhana 

untuk memantau status gizi orang dewasa khusunya yang berkaitan dengan 

kekurangan dan kelebihan berat badan. Pada penelitian ini obesitas 

dikelompokkan menjadi status gizi normal dengan <18,5 dan status gizi obes 

dengan >25. 

Hasil penelitian ini terlihat bahwa prevalensi responden yang mengalami 

obes cukup tinggi yaitu 88,7% dibandingkan dengan status gizi normal sebesar 

11,2%. Dapat dilihat bahwa rata-rata status gizi lansia termasuk obes. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan jumlah lansia yang memiliki status gizi obes termasuk 

tinggi dibandingkan prevalensi gizi normal. 
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V.2.1 Hubungan Pola Konsumsi Buah dan sayur dengan Kejadian Obesitas 

pada Lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

Hasil analisis dari tabel bivariat dapat diketahui bahwa 71 responden yang 

memiliki pola konsumsi tidak menyukai buah sebesar 62 (87,3%) sedangkan yang 

memiliki pola konsumsi menyukai buah sebesar 9 (12,7%) lansia. Berdasarkan 

hasil perhitungan uji statistik Chi square (Continuity Correction) diperoleh  

pvalue sebesar = 0,591 (p ≥ 0,05) yang artinya Ho diterima (Ha ditolak), jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pola 

konsumsi buah dengan kejadian obesitas pada lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Kampung Bali. Serta Hasil analisis dari tabel bivariat dapat diketahui bahwa dari 

71 responden yang memiliki pola konsumsi tidak menyukai sayur sebesar 62 

(87,3%), sedangkan yang memiliki pola konsumsi menyukai sayur sebesar 9 

(12,7%) lansia. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik Chi square (Continuity 

Correction) diperoleh  pvalue sebesar = 0,591 (p ≥ 0,05) yang artinya Ho diterima 

(Ha ditolak), jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

antara pola konsumsi sayur dengan kejadian obesitas pada lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Bali. 

Sayur dan buah merupakan sumber serat pangan yang mudah ditemukan 

dalam bahan pangan dan hampirterdapat pada hidangan sehari-hari masyarakat 

Indonesia, baik dalam keadaan mentah (lalapan segar) atau setelah diolah menjadi 

berbagai macam bentuk masakan. Namun akhir-akhir ini terjadi perubahan pola 

konsumsi pangan yang menyebabkan menurunya tingkat konsumsi sayur dan 
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buah juga menyebabkan perubahan pola penyakit-penyakit infeksi menjadi 

penyakit degeneratif dan metabolik (Santoso, 2011). 

Dilihat dari data yang sudah didapat, menunjukkan bahwa persentase 

menyukai buah dan  sayur normal adalah obes sebanyak 62 orang (87,2%). Yang 

menjadi pemicu utama terjadinya obesitas karena kurangnya mengkonsumsi buah 

dan sayur sehingga memicu terjadinya obesitas pada lansia sebanyak 62 orang 

dari total 71 orang responden. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syifah Fauziah (2012) 

tentang konsumsi pangan, aktivitas fisik, status gizi dan status kesehatan lansia di 

panti sosial tresna werdha salam sejahtera bogor yang menunjukan bahwa tidak 

ada hubungan antara konsumsi pangan dengan status gizi di panti sosial tresna 

werdha salam sejahtera bogor (p= 0,631). 

Sayur dan buah-buahan adalah pangan sumber vitamin, mineral dan serat. 

Vitamin dan mineral merupakan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai 

antioksidan yang berfungsi untuk mencegah kerusakan sel. Serat berfungsi untuk 

memperlancar pencernaan dan dapat mencegah dan menghambat perkembangan 

sel kanker usus besar (Kemenkes, 2014). Sayur sangat penting dalam menu 

makanan seimbang, sayur merupakan sumber vitamin dan mineral. Sayur lebih 

banyak mengandung mineral dibandingkan dengan buah (Restianti, 2009). Secara 

Nasional konsumsi sayur dan buah pada penduduk Indonesia pada tahun 2007 

sekitar 79% dari anjuran. 
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 Adanya perubahan-perubahan pada tubuh lansia menghendaki pola 

konsumsi pangan yang berbeda dibandingkan pada usia-usia yang lebih muda. 

Pada prinsipnya kebutuhan akan macam zat gizi bagi lansia tetap sama seperti 

yang dibutuhkan oleh orang-orang dengan usia yang lebih muda, yang berubah 

hanyalah jumlah komposisinya. Konsumsi energi sebaiknya dikurangi, 

disesuaikan dengan menurunya aktivitas tubuh. Sebaliknya konsumsi makanan 

sumber protein, vitamin dan mineral perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah 

maupun mutunya. Sayuran dan buah-buahan sebaiknya dikonsumsi dlam jumlah 

yang cukup secara teratur dan bervariasi. Selain sebagai sumber vitamin dan 

mineral sayuran dan buah-buahan juga merupakan sumber serat yang baik. Hal ini 

sangat perlu mengingat kelompok lansia sering mendapatkan kesulitan dalam 

buang air besar dengan adanya serat yang cukup kesulitan tersebut dapat diatasi 

dengan mudah. 

V.2.2 Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obesitas Pada Lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Bali 

Hasil analisis dari tabel bivariat dapat diketahui bahwa dari 71 responden 

yang memiliki aktivitas fisik ringan sebesar 56 (94,9%) lebih besar dibandingkan  

yang memiliki aktivitas fisik sedang sebesar 6 (50,0%) lansia. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji statistik Chi square (Continuity Correction) diperoleh  pvalue 

sebesar = 0,000 (p ≥ 0,05) yang artinya Ho ditolak (Ha diterima), jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan 

kejadian obesitas pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali. 
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Hasil analisis diperoleh pula nilai PR= 1,898 dengan Confident Interval 

(CI : 95%) = 1,075-3,353 yang artinya responden yang memilki kebiasan tidak 

melakukan aktivitas fisik beresiko 1,898 kali lebih besar untuk mengalami 

obesitas dibandigkan dengan responden yang melakukan aktivitas fisik. 

Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot tubuh dan 

sistem penunjangnya. Selama melakukan aktivitas fisik, otot membutuhkan energi 

di luar metabolisme untuk bergerak sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan 

tambahan energi untuk menghantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh 

dan untuk mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Banyak energi yang dibituhkan 

tegantung dari berapa banyak otot yang bergerak, berapa lama dan berapa berat 

pekerjaan yang dilakukan (Almatsier, 2006). 

Hasil dari data yang sudah didapat, menunjukkan bahwa persentase 

aktivitas fisik normal adalah obes sebanyak 62 orang (87,2%). Yang menjadi 

pemicu utama kurangnya melakukan aktivitas fisik dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yakni pengurangan kekuatan otot seiring dengan kurangnya aktivitas yang 

dilakukan pada lansia sebanyak 62 orang dari total 71 orang responden. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Srirahayu (2011) tentang 

faktor yang berhubungan dengan status gizi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Gau Mabaji Kabupaten Gowa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

aktivitas fisik dengan status gizi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji 

Kabupaten Gowa dengan (pvalue = 0,019). 
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Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot tubuh dan 

sistem penunjangnya. Selama melakukan aktivitas fisik, otot membutuhkan energi 

di luar metabolisme untuk bergerak sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan 

tambahan energi untuk menghantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh 

dan untuk mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Banyak energi yang dibituhkan 

tegantung dari berapa banyak otot yang bergerak, berapa lama dan berapa berat 

pekerjaan yang dilakukan (Almatsier, 2006). 

Aktivitas fisik juga merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh lanjut 

usia (lansia) setiap harinya. Aktivita fisik ini dilakukan tidak melalui upaya atau 

usaha keras, dilakukan sehari-hari dan sifatnya berulang (Napitupulu, 2012). 

Aktivitas fisik yang bermanfaat bagi lansia harus memenuhi kriteria FITT 

(Frekuensi, Intensitas, Time dan Type). Frekuensi menyatakan berapa sering 

melakukan aktivitas dalam hitungan perminggu. Intensitas merujuk pada seberapa 

keras aktivitas dilakuka, umumnya dibagi menjadi aktivitas fisk ringan, sedang 

dan berat. Waktu mengaruh pada durasi, seberapa lama suatu aktivitas dilakukan 

dalam suatu pertemuan, jenis mengaruh pada bentuk aktivitas yang dilakukan 

(Rhosman, 2014). 

V.3 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang 

diakui belum dapat dipenuhi dan menjadi kekurangan dalam penelitian ini. 

Berbagai kekurangan tersebut terdapat pada :  
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a. Dalam pola konsumsi buah dan sayur peneliti kurang spesifik dalam 

bertanya mengenai cara para lansia mengkonsumsi buah dan sayur dalam 

per hari. 

b. Kesulitan peneliti dalam mencari responden dengan keterbatasan petugas 

posyandu lansianya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab V, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi buah dan sayur 

dengan kejadian obesitas pada lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Kampung bali (pvalue = 0,591) dan (pvalue = 0,591). 

2. Ada hubungan yang bermakna antara hubungan aktivitas fisik dengan 

kejadian obesitas pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung bali 

(pvalue = 0,000 ; PR = 1,898 dengan Confident Interval (CI : 95%) = 

1,075-3,353). 

VI.2 Saran  

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

a. Diperlukan adanya tambahan penyuluhan kesehatan bagi 

masyarakat yang berkaitan dengan masalah status gizi lebih 

maupun status gizi obesitas terhadap para lansia. 

b. Melakukan kegiatan penimbangan dan berat badan setiap bulan di 

posyandu lansia. 
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2. Bagi Lansia di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali 

a. Bagi lansia untuk rajin mengkonsumsi buah dan sayur agar dapat 

mengurangi terjadinya obesitas dengan mengkonsumsi buah 

sebanyak 2x perhari. 

b. Bagi lansia agar dapat meningkatkan aktivitas fisik untuk menjaga 

agar berat badan tubuh tidak mengalami kegemukan atau obesitas 

seperti melakukan jalan santai setiap pagi dengan durasi waktu 30 

menit setiap 3x seminggu. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Adanya faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, 

disarankan agar peneliti lain melakukan penelitian lanjutan dengan 

menghubungkan pola konsumsi lainya seperti karbohidrat yang dapat 

mempengaruhi terjadinya obesitas pada lansia dan bagi peneliti 

selanjutnya agar dapat memperhatikan penggunaan timbangan berat badan 

dengan benar pada lansia. 
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