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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan, terutama di bidang kesehatan secara tidak 

langsung menurunkan angka kesakitan dan kematian penduduk, serta 

meningkatkan usia harapan hidup. Hal ini tidak sekaligus berarti peningkatan 

mutu kehidupan yang pada gilirannya menimbulkan perubahan struktur 

penduduk, dan sekaligus menambah jumlah penduduk usia lanjut. Indonesia 

termasuk negara yang memasuki era penduduk berstruktur lanjut usia (aging 

structured population) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas 

sekitar 8,4 persen. Persentase Lansia berumur lebih dari 60 tahun dari tahun ke 

tahun persentasenya terus meningkat dan pada tahun 2015 diramalkan jumlah 

Lansia 24,5 juta orang dan pada tahun 2020 mencapai 28,8 juta (11,34%) 

(Menkokesra, 2009).  

Fenomena terjadinya peningkatan itu disebabkan oleh perbaikan status 

kesehatan akibat kemajuan teknologi dan penelitian-penelitian kedokteran, 

transisi epidemiologi dari penyakit infeksi menuju penyakit degeneratif, 

perbaikan status gizi yang ditandai peningkatan kasus obesitas usila daripada 

underweight, peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dari 45 tahun di awal 

tahun 1950 ke arah 65 tahun pada saat ini, pergeseran gaya hidup dari urban 
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rural lifestyle ke arah sedentary urban lifestyle, dan peningkatan income 

perkapita sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Peningkatan jumlah 

manula mempengaruhi aspek kehidupan mereka seperti terjadinya perubahan-

perubahan fisik, biologis, psikologis, dan sosial sebagai akibat proses penuaan 

atau munculnya penyakit degeneratif akibat proses penuaan tersebut. (Fatmah, 

2005) 

Faktor-faktor resiko terhadap kejadian penurunan status gizi kelompok 

lansia antara lain kemiskinan, asupan makanan dan zat gizi yang tidak 

memadai, gangguan fungsional seperti anoreksia atau tidak berselera terhadap 

makanan, terasing dari lingkungan sosial, depressi, rendahnya kemampuan 

mengunyah makanan. Angka rata-rata harapan hidup di Indonesia pada tahun 

2007 adalah 68 tahun. Delapan dari 33 propinsi memiliki angka harapan hidup 

70 tahun atau lebih. Pada tingkat kabupaten memiliki angka harapan hidup 70 

tahun atau lebih. (Deptan, 2009) 

Kelompok lansia termasuk yang rentan terhadap berbagai masalah 

psikososial dan rawan kesehatan, khususnya terhadap kemungkinan jatuh sakit 

dan ancaman kematian, karena mereka menghadapai berbagai masalah yang 

berkaitan dengan proses menua yang dialaminya. Jenis penyakit yang diderita 

lansia pada umumnya merupakan penyakit degeneratif yang bersifat kronis dan 

kompleks yang membutuhkan biaya yang relatif tinggi untuk perawatannya. 

Oleh karena itu sangat efisien apabila kondisi sehat dan mandiri dapat 

dipertahankan selama mungkin (Almatsier, 2006) 



 

3 

 

 

 

Hasil utama Riskesdas 2007 menggambarkan hubungan penyakit 

degeneratif seperti sindroma metabolik, strok, hipertensi, obese dan penyakit 

jantung dengan status sosial ekonomi masyarakat (pendidikan, kemiskinan, 

dll). Diduga penyakit diabetes yang diambil dari 356 kab/kota daerah perkotaan 

mencakup 24.417 orang (usia > 15 tahun) menunjukkan gambaran lebih tinggi 

pada kuintil 5 (7,1%) dibanding kuintil 1 (4,1%). (RISKESDAS, 2007) 

Dalam RISKESDAS 2007, prevalensi hipertensi di Sulawesi (32,3%) 

lebih tinggi di banding prevalensi di Indonesia (31,7%). Bukan hanya pada 

hipertensi, namun prevalensi stroke, jantung dan diabetes mellitus di Sulawesi 

juga lebih tinggi di banding prevalensi penduduk Indonesia. Menurut Data BPS 

(2011), Sulawesi merupakan pulau ketiga yang memiliki tingkat kemiskinan 

yang tinggi (12,2%). Penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah perkotaan 

maupun perdesaan, dengan prosentase terbesar berada di wilayah perdesaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian tentang perbedaan asupan natrium, kalium dan magnesium 

berdasarkan tingkat sosial ekonomi dan daerah (perkotaan-perdesaan) pada 

lansia di Sulawesi.  

B. Identifikasi Masalah 

Semakin bertambahnya usia maka kesehatan lanjut usia sangat rentan. 

Salah satu cara mencegahnya adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi 

seimbang lengkap zat gizi termasuk vitamin dan mineral.  
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C. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu dan dana, maka variabel yang diteliti adalah 

asupan natrium, kalium, dan magnesium berdasarkan tingkat sosial ekonomi 

dan daerah pada Lansia di wilayah Sulawesi. Penelitian ini menggunakan data 

RISKESDAS 2010 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan (BALITBANGKES) RI.. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

apakah ada perbedaan asupan natrium, kalium dan magnesium berdasarkan 

tingkat sosial ekonomi dan tipe daerah pada Lansia di Sulawesi? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Mengetahui perbedaan asupan natrium, kalium dan magnesium 

berdasarkan tingkat sosial ekonomi dan tipe daerah pada Lansia di 

Sulawesi 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden yang terdiri dari : umur dan 

jenis kelamin  

b. Mengidentifikasi asupan natrium responden. 

c. Mengidentifikasi asupan kalium responden. 

d. Mengidentifikasi asupan magnesium responden          
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e. Mengidentifikasi tingkat sosial ekonomi responden. 

f. Mengidentifikasi tipe daerah responden 

g. Menganalisis perbedaan asupan natrium, kalium, magnesium 

berdasarkan jenis kelamin 

h. Menganalisis perbedaan asupan natrium, kalium, magnesium 

berdasarkan tingkat sosial ekonomi 

i. Menganalisis perbedaan asupan natrium, kalium, magnesium 

berdasarkan tipe daerah  

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memperoleh informasi mengenai perbedaan asupan natrium, kalium 

dan magnesium berdasarkan tingkat sosial ekonomi dan tipe daerah pada 

lansia di Sulawesi 

2. Manfaat Bagi Institusi 

Diharapkan berbagai informasi dari penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai sarana komunikasi dan informasi oleh para pengambil kebijakan 

dalam upaya perbaikan kesehatan dan sosial ekonomi pada lansia  

3. Bagi Universitas Esa Unggul 

Menambah informasi mengenai perbedaan asupan natrium, kalium dan 

magnesium berdasarkan tingkat sosial ekonomi dan tipe daerah pada Lansia 

di Sulawesi 

          


