
 

ABSTRAK 

Jumlah penduduk lanjut usia di dunia meningkat termasuk Indonesia. 
Penduduk lanjut usia merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah 
kesehatan dan nutrisi. Masalah yang dihadapi penduduk lanjut usia meliputi 
penyakit kronis dan mobilitas. Kesehatan lanjut usia ditentukan oleh resultan 
faktor kondisi fisik, kondisi psikologis, dan lingkungan. Faktor risiko kesehatan 
lansia adalah pola tempat tinggal, aktivitas  sosial dan pola makan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mempelajari peran sosial (pola tempat tinggal dan aktivitas 
sosial) pada pola makan dan kesehatan lanjut usia di Posyandu lansia. 

Penelitian dilakukan dengan rancangan cross sectional dan penyajian 
analisa deskriptif dengan 31 sampel (umur ≥ 60 tahun). Subyek diambil dari 
populasi dengan teknik purposive sampling dengan inklusi yang mempunyai 
kesehatan mental  bagus (MMSE ≥ 20). Data primer diperoleh melalui wawancara  
kuesioner untuk mengetahui pola tempat tinggal dan aktivitas sosial dan food 
recall 24 jam selama 3 hari untuk mengetahui pola makan kemudian 
dikategorikan menurut Healthy Eating Index (HEI). Status kesehatan dilihat dari 
ADLs yang didapat dari wawancara skala ADLs dan tekanan darah yang didapat 
dari data posyandu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pola makan HEI buruk banyak 
ditemukan pada lanjut usia yang tinggal sendiri (45,4 %) dan mengikuti aktivitas 
sosial (30,8 %). Tekanan darah tinggi banyak ditemukan pada lanjut usia yang 
tinggal sendiri (63, 6 %), tidak mengikuti aktivitas sosial (60 %), dan pola makan 
HEI buruk (75 %). Sebagian besar lansia mandiri melakukan ADLs tak 
terbedakan faktor sosial dan pola makan HEI.  

 Usaha pencegahan melalui konseling pola hidup sehat dan pelayanan 
posyandu lanjut usia lebih ditingkatkan.Keluarga dan lingkungan sekitar Lanjut 
usia diharapkan memberikan dukungan pada lanjut usia baik materiil, 
informasional, dan spiritual. Pemerintah perlu memperhatikan lanjut usia yang 
tinggal sendiri, mendukung kebijakan dan program untuk mempertahankan 
kesehatan mereka. 
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