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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Jumlah lansia di Indonesia meningkat dua kali lipat. Badan Pusat Statistik 

menyebutkan bahwa populasi lansia Indonesia pada tahun 2017 menembus angka 

23,4 juta jiwa. Peningkatan populasi lansia ini didominasi oleh kelompok umur 

lansia muda (60-69 tahun) sebesar 5,65% (Badan Pusat Statistik 2017, hlm.12). 

Meningkatnya jumlah penduduk lansia mengindikasikan bahwa upaya pelayanan 

kesehatan yang berkualitas bagi lansia perlu dikembangkan. Pemerintah telah 

melakukan beberapa upaya terkait peningkatan pelayanan kesehatan lansia, mulai 

dari lingkup keluarga, masyarakat, fasilitas kesehatan tingkat pertama serta 

rujukan.  

Pada lingkup keluarga, pemerintah telah melakukan program keluarga sehat 

dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif. Adapun pada lingkup 

masayarakat, upaya yang dilakukan pemerintah adalah menguatkan Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (Indonesia. Peraturan Menteri 

Kesehatan, 2016, hlm.8). UKBM yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan 

lansia disebut dengan Kelompok Usia Lanjut, Posyandu Lansia, atau Posbindu 

Lansia. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia lainnya adalah melalui 

puskesmas santun lansia pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik 

geriatri terpadu pada fasilitas kesehatan tingkat rujukan (Indonesia. Peraturan 

Menteri Kesehatan, 2016, hlm.7).   

Meskipun pemerintah telah menyediakan pelayanan khusus bagi lansia, 

upaya ini tentu masih memiliki kendala. Penelitian Silitonga dkk. (2015) tentang 

evaluasi program puskesmas santun lansia di Kota Semarang menunjukkan bahwa 

penggunaan fasilitas puskesmas santun lansia belum optimal. Selain itu, 

kunjungan rumah oleh petugas puskesmas juga belum dilakukan secara intensif 

(Silitonga dkk. 2015, hlm.9).  Kendala mendasar juga terjadi pada fasilitas 

kesehatan rujukan. Pada tahun 2015, klinik geriatri terpadu hanya terdapat di 

sepuluh rumah sakit yang tersebar di delapan provinsi se-Indonesia yaitu DKI 
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Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi 

Selatan, dan Sumatera Utara (Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan, 2016, 

hlm.17). Jumlah ini dapat dikatakan masih sedikit mengingat populasi lansia di 

Indonesia yang meningkat hingga dua kali lipat.  

Selain peningkatan pelayanan lansia di fasilitas kesehatan, UKBM 

seharusnya dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk penguatan 

pelayanan kesehatan bagi lansia. Posbindu lansia merupakan UKBM yang 

dibentuk dan dibina untuk memberdayakan lansia, khususnya dalam bidang 

kesehatan. Posbindu lansia dianggap dapat meningkatkan kesehatan lansia yang 

rutin mengunjunginya. Penelitian Wulansari (2015) tentang studi deskriptif 

implementasi program posyandu lansia di Tanah Kali, Surabaya menunjukkan 

bahwa kesehatan lansia pengunjung posbindu mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Masyarakat percaya bahwa posbindu lansia merupakan sarana yang 

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi lansia (Wulansari 2015, hlm.8). 

Keberhasilan posbindu lansia tentu tidak terlepas dari pemanfaatan yang 

baik. Beberapa penelitian mengenai posbindu lansia telah banyak dilakukan. 

Penelitian Malawat dkk. (2016) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

minat lansia terhadap pemanfaatan pelayanan posbindu lansia menunjukkan 

bahwa pengetahuan, jarak rumah, dukungan keluarga, dan pelayanan petugas 

memiliki hubungan dengan minat lansia untuk berkunjung ke posbindu (Malawat 

dkk. 2016, hlm.13). Diantara temuan tersebut, ada suatu faktor yang sering diteliti 

dan ditemukan memiliki hubungan dengan pemanfaatan posbindu lansia, yaitu 

dukungan sosial yang bersumber dari keluarga. Sebagaimana penelitian Mengko 

(2015) yang menemukan bahwa dukungan sosial bersumber keluarga merupakan 

variabel yang paling dominan dalam memengaruhi pemanfaatan posbindu lansia 

(Mengko 2015, hlm.487).  

Pada tahun 2015, daerah yang tercatat memiliki posbindu lansia terbanyak 

adalah provinsi Jawa Timur dengan jumlah 54.522 unit. Adapun dua daerah 

tertinggi lainnya adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan jumlah 7.215 dan 

6.565 unit posbindu lansia (Kementerian Kesehatan 2016, hlm.8). Jika kita 

telusuri lebih lanjut, daerah yang memiliki posbindu lansia terbanyak di Jawa 

Barat adalah Kota Bandung dengan 900 unit posbindu. Adapun Kota Depok, 
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berada pada urutan kedua dengan jumlah 691 unit posbindu (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Barat, 2017). 

Pencapaian Kota Depok sebagai daerah dengan posbindu lansia kedua 

terbanyak dapat dijadikan salah satu indikator bahwa pelayanan kesehatan lansia 

di kota ini memiliki cakupan yang baik. Hal ini terbukti dengan meningkatnya 

cakupan pelayanan kesehatan lansia Kota Depok pada tahun 2017 yang mencapai 

angka 53,93% (Dinas Kesehatan Kota Depok 2017, hlm.109). Namun, kenaikan 

ini tidak memungkiri bahwa masih ada daerah di Kota Depok yang angka 

cakupannya belum mencapai 50%. Salah satunya adalah Kelurahan Mekarsari, 

Cimanggis. Kelurahan ini memiliki angka cakupan pelayanan kesehatan lansia 

sebesar 21,30% atau dengan kata lain berada pada cakupan paling rendah diantara 

daerah lainnya di Kota Depok (Dinas Kesehatan Kota Depok, 2017). 

Cakupan pelayanan kesehatan lansia merupakan angka yang diperoleh 

berdasarkan laporan puskesmas dan posbindu terkait pelayanan yang diberikan 

kepada lansia selama satu tahun. Pemanfaatan posbindu yang baik tentunya akan 

menyumbang angka cakupan pelayanan kesehatan lansia menjadi lebih tinggi. 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi lansia dalam memanfaatkan posbindu, 

salah satunya adalah dukungan sosial yang bersumber dari keluarga. Penelitian 

Mengko dkk. (2015, hlm.484) menemukan bahwa lansia yang memiliki dukungan 

sosial berpeluang memanfaatkan posbindu 7,3 lebih besar dibandingkan dengan 

yang tidak memiliki dukungan sosial. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sunaryo 

dkk. (2016, hlm.245) bahwa pada hakikatnya, dukungan soaial yang bersumber 

dari keluarga dapat mendorong minat lansia untuk mengunjungi posbindu.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gestinarwati dkk. (2016) juga 

menunjukkan hasil yang sama. Dukungan sosial terbukti memiliki hubungan 

dengan pemanfaatan posbindu lansia. Jumlah lansia yang mendapatkan dukungan 

sosial 14,6% lebih banyak yang mengunjungi posbindu dibandingkan lansia yang 

tidak mendapatkan dukungan sosial (Gestinarwati dkk. 2016, hlm.243). Adanya 

hasil-hasil penelitian mengenai pentingnya pengaruh dukungan sosial yang 

diberikan oleh keluarga terhadap lansia, menguatkan peneliti bahwa hal ini 

penting untuk ditelaah. Peneliti ingin melihat lebih khusus pada daerah Mekarsari, 
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Cimanggis mengenai dukungan sosial terhadap pemanfaatan posbindu pada lansia 

di daerah tersebut.  

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka 

masalah yang peneliti rumuskan adalah bagaimana dukungan sosial terhadap 

pemanfaatan posbindu pada lansia di Mekarsasi, Cimanggis. Peneliti ingin 

membuktikan apakah benar bahwa lansia yang memiliki dukungan sosial akan 

memanfaatkan posbindu lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki 

dukungan sosial. Penelitian untuk menjawab masalah akan dimulai dengan 

melihat apakah ada perbedaan dukungan sosial antara lansia yang memanfaatkan 

posbindu 1x dengan yang lebih dari 1x berdasarkan catatan kunjungan Januari-

April 2019.  

 

I.3  Tujuan Penelitian 

I.3.1  Tujuan Umum 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menelaah dukungan sosial 

terhadap pemanfaatan posbindu pada lansia di Kelurahan Mekarsari, Cimanggis. 

 

I.3.2  Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menguraikan karakteristik penduduk lansia di Kelurahan Mekarsari, 

Cimanggis. 

b. Mengetahui distribusi frekuensi dukungan informasional, emosional, 

penghargaan, dan instrumental pada lansia yang berkunjung 1x dan >1x 

di Mekarsari, Cimanggis. 

c. Membandingkan dukungan informasional terhadap pemanfaatan 

posbindu pada lansia yang berkunjung 1x dan >1x di Mekarsari, 

Cimanggis.  

d. Membandingkan dukungan emosional terhadap pemanfaatan posbindu 

pada lansia yang berkunjung 1x dan >1x di Mekarsari, Cimanggis.  
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e. Membandingkan dukungan penghargaan terhadap pemanfaatan 

posbindu pada lansia yang berkunjung 1x dan >1x di Mekarsari, 

Cimanggis.  

f. Membandingkan dukungan instrumental terhadap pemanfaatan 

posbindu pada lansia yang berkunjung 1x dan >1x di Mekarsari, 

Cimanggis.  

g. Menganalisis hubungan dukungan sosial dengan pemanfaatan posbindu 

pada Lansia di Mekarsari, Cimanggis. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan  di bidang 

pelayanan kesehatan khususnya posbindu lansia. 

 

I.4.2  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pelaksana 

program posbindu dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pelayanan lanjut usia 

di Kelurahan Mekarsari, Cimanggis. 
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