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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Lansia merupakan tahap akhir siklus hidup manusia, bagian dari proses 

kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan akan di alami oleh setiap individu. Dalam 

tahap ini individu mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun mental, 

khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah 

dimilikinya. Perubahan penampilan fisik sebagian dari proses penuan normal, seperti 

rambut yang mulai memutih, kerut-kerut ketuaan di wajah, berkurangnya ketajaman 

panca indera, serta kemunduran daya tahan tubuh, merupakan acaman bagi integritas 

orang usia lanjut. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan kehilangan-kehilangan 

peran diri, kedudukan sosial, serta perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. 

Semua hal tersebut menuntut kemampuan beradaptasi yang cukup besar untuk dapat 

menyikapi secara bijak (Soejono, 2000). 

Menua didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya 

kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya 

mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia (Aru 

dkk, 2009). Penuaan adalah suatu proses normal yang ditandai dengan perubahan 

fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan dan terjadi pada semua orang pada saat 

mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Hal ini merupakan 

suatu fenomena yang kompleks dan multidimensional yang dapat diobservasi setiap 

sel dan berkembang sampai pada keseluruhan sistem (Stanley dan Gauntlet, 2007).  

Populasi lansia pada masa ini semakin meningkat, oleh karena itu pemerintah 

telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan usia lanjut. Tujuan upaya 
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tersebut untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia untuk  

mencapai masa tua bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan  

masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Sebagai wujud nyata pelayanan sosial  dan 

kesehatan pada kelompok usia lanjut ini, pemerintah telah mencanangkan  pelayanan 

pada lansia melalui beberapa jenjang (Erfandi, 2008).  

Keberhasilan dalam bidang peningkatan dan pencegahan penyakit telah 

meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjadikan rata rata umur harapan hidup 

meningkat keadaan ini menyebabkan jumlah usia lanjut semakin besar. Permasalahan 

yang akan timbul pada lansia yaitu : kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan, dan 

keterlambatan (Mulyani, 2009). Pada tahun 2010 diperkirakan jumlah penduduk 

lanjut usia (Lansia) di Indonesia, sebesar 24 juta jiwa atau 9,77% dari total jumlah 

penduduk (Hambuako, 2008). Pada tahun 2007 jumlah penduduk Jawa Timur 

sebanyak 37.790.642 jiwa, yang lanjut usia mencapai 4.202.908 jiwa atau 11,2 %, 

dengan prosentase tersebut provinsi Jawa Timur mengalami struktur penduduk tua 

(Hasan Aminuddin, 2008), Sedangkan Jumlah penduduk Kabupaten Malang yang 

kini mencapai 3 juta jiwa  membuat jumlah warga lanjut usianya (lansia) merupakan 

tertinggi di Jawa Timur. Sekitar 10 persen dari jumlah itu yaitu 300.000-an, warga 

Kabupaten Malang merupakan lansia. Pada 2009 jumlah lansia mencapai 289.000 

orang ( Bps, 2012). 

Pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat adalah Posyandu lansia, pelayanan 

kesehatan lansia tingkat dasar adalah Puskesmas, dan pelayanan kesehatan tingkat 

lanjutan adalah Rumah Sakit. Pelayanan Posyandu lansia adalah  pos pelayanan 

terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang  sudah disepakati, 

yang digerakkan oleh masyarakat untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan Posyandu 

lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan 
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kesehatan bagi lansia yang  penyelenggaraannya melalui program Puskesmas dengan 

melibatkan peran serta  para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial 

dalam penyelenggaraannya (Erfandi, 2008). 

Pemerintah telah merumuskan berbagai peraturan dan perundang-undangan, 

yang diantaranya seperti tercantum dalam Undang-Undang No.23  Tahun 1992 

tentang Kesehatan.  Pada pasal 19 dan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Posyandu, disebutkan  bahwa kesehatan manusia 

usia lanjut diarahkan untuk memelihara dan  meningkatkan kesehatan dan 

kemampuannya agar tetap produktif, serta  pemerintah membantu penyelenggaraan 

upaya kesehatan usia lanjut untuk  meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal. 

Dengan itu berbagai upaya dilaksanakan untuk mewujudkan masa tua yang sehat, 

bahagia dan produktif ( BPS, 2009). 

Dari hasil studi pendahuluan yang di lakukan dengan tekhnik wawancara dan 

studi dokumentasi pada bulan Februari 2015 kepada ibu Yayuk yang bertugas sebagai 

koordinator posyandu lansia di Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan 

Kabupaten Malang, mengatakan bahwa jumlah peserta posyandu lansia dengan total 

jumlah 80 orang lansia yang hadir dalam posyandu lansia semakin berkurang. Banyak 

masyarakat yang memilih untuk berkerja di saat diadakan posyandu tersebut. 

Karekteristik masyrakat yang kebanyakan bekerja di sektor pertanian baik laki-laki 

maupun para perempuan serta pemahaman tentang pendidikan kesehatan sangatalah 

kurang. Di samping dari segi pendidikan lansia tersebut, letak tempat posyandu lansia 

sangatlah minim sekali dengan fasilitas yang dibutuhkan seperti tidak adanya 

angkutan umum untuk akses ke posyandu, Sedangkan usia para lansia yang 

kebanyakan masuk di usia 60-74 tahun yang merupakan lanjut usia akan sangat 

kelelahan apabila jalan yang ditempuh naik turun maupun jauh dari rumah lansia 
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tersebut. Setelah itu dari hasil wawancara yang dilakukan kepada lansia yang berada di 

sekitar posyandu dan merupakan lansia yang berkunjung diposyandu tersebut 

bahwasannya kuranngya komunikasi dalam memberikan informasi tentang posyandu 

serta pelayanan yang diberikan sedikit kurang cepat dan tanggap.  

Menurut Budiawan (2004) hambatan-hambatan yang berhubungan dengan 

penurunan kunjungan lansia ke posyandu lansia antara lain : pengetahuan lansia, jarak 

rumah dengan lokasi posyandu, kurangnya informasi tentang posyandu lansia, 

ekonomi dan penghasilan, kurangnya dukungan keluarga, serta pelayanan yang 

diberikan kepada lansia. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan itu terjadi 

setelah orang melakukan pengindaraan terhadap suatu objek tertentu. Supriyatno 

(2005), mengemukakan bahwa pengetahuan yang salah tentang tujuan dan manfaat 

Posyandu dapat menimbulkan salah persepsi yang akhirnya kunjungan lansia ke 

Posyandu rendah. Bila pengetahuan lebih dapat dipahami, maka timbul suatu sikap 

dan perilaku untuk berkunjung. Selain itu tingkat pengetahuan seseorang juga 

mempengaruhi perilaku individu, yang mana makin tinggi pengetahuan seseorang 

maka makin tinggi kesadaran untuk perperan serta, dalam hal ini adalah melakukan 

kunjungan ke Posyandu lansia. Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) anatara dua 

benda atau tempat yaitu anatara jarak ke rumah dengan posayndu. Jangkauan 

pelayanan Posyandu dapat ditingkatkan dengan bantuan pendekatan maupun 

pemantauan melalui kegiatan Posyandu (Budioro, 2002). Posyandu sebaiknya berada 

pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat 

sendiri, Posyandu dapat dilaksanakan dipos pelayanan yang sudah ada, rumah 

penduduk, balai desa, balai RT, atau ditempat khusus yang dibangun masyarakat 

(Effendy, 2008). 
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Kebutuhan pasien dapat dilihat dari kualitas pelayanan. Pelayanan adalah 

semua upaya yang dilakukan oleh produsen untuk memenuhi keinginan pelanggannya 

dengan jasa yang diberikan. Suatu pelayanan dikatakan baik oleh pasien, dengan 

menggunakan persepsi pasien tentang pelayanan yang diterima (memuasakan atau 

mengecewakan, juga termasuk lamanya waktu pelayanan). Pelayanan di bentuk oleh 5 

prinsip Service Quality yaitu tangible (berwujud), realibility (keandalan), responsive (cepat 

tanggap), assurance (kepastian) dan empaty(empati) Al-Assaf (2009). 

Dalam pemberian pelayanan juga harus memperhatikan faktor-faktor 

pemberi pelayanan seperti Mutu Pelayanan dari pemberi pelayanan kesehatan 

tersebut. Adanya mutu pelayanan yang baik dimungkinkan untuk meningkatnya 

pasien atau konsumen yang berkunjung. Mutu pelayanan kesehatan adalah suatu cara 

sederhana untuk meraih tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan 

paling efektif, dengan penekanan untuk memuaskan konsumen (Al-Asaf, 2009). 

Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat dimana pelayanan kesehatan untuk individu 

maupun populasi mampu menghasilkan outcome pelayanan sesuai dengan yang 

diharapkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional terkini. Kegiatan 

penjaminan mutu menyangkut beberapa dimensi mutu, yaitu; Kompetensi Teknis, 

akses terhadap pelayanan, efektivitas, hubungan antar manusia, efisien, kelangsungan 

pelayanan dan keamanan(Bustami, 2011). 

Menyadari pentingnya posyandu lansia dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, maka perlu diadakan penelitian tentang beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat kunjungan lansia keposyandu lansia. Berdasarkan data 

yang telah dijelaskan dalam latar belakang ini, maka peneliti bermaksud untuk 

mengadakan sebuah penelitian tentang Identifikasi Mutu Pelayanan Petugas 
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Kesehatan dan Hambatan Kunjungan Lansia diPosyandu Lansia Desa Gunung 

Ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Mutu Pelayanan Petugas 

Kesehatan dan Hambatan Kunjungan Lansia di Posyandu Lansia Desa Gunung 

Ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk Mengidentifikasi Mutu Pelayanan Petugas Kesehatan dan Hambatan 

Kunjungan Lansia diPosyandu Lansia Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan 

Kabupaten Malang. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1.  Mengidentifikasi mutu pelayanan petugas kesehatan diposyandu lansia 

gunung ronggo 

2.    Mengindentifikasi hambatan kunjungan lansia keposyandu lansia Desa 

Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Bagi Peneliti 

Untuk Mengidentifikasi Mutu Pelayanan Petugas Kesehatan dan Hambatan 

Kunjungan Lansia diPosyandu Lansia Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan 

Kabupaten Malang. 

1.4.2  Bagi Institusi Pendidikan Kesehatan 

Sebagai tambahan informasi dalam sitem pendidikan tentang bagaimana 

meningkatkan tingkat kunjungan lansia diposyandu lansia dengan metode 
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peningkatan pelayanan kesehatan serta memberikan informasi pengetahuan apa saja 

hambatan kunjungan lansia keposyandu lansia.  

1.4.3  Bagi Lansia 

Memberikan masukan bagi masyarakat khususnya pada lansia dengan 

mengoptimalkan secara maksimal fasilitas yang telah disediakan serta meningkatkan 

kesehatannya melalui Posyandu Lansia. 

1.4.4  Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan penelitian lebih lanjut khusunya tentang Identifikasi Mutu 

Pelayanan Petugas Kesehatan dan Hambatan Kunjungan Lansia di Posyandu Lansia 

Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang  

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Mutu Pelayanan Petugas 

Kesehatan dan Hambatan Kunjungan Lansia di Posyandu Lansia: 

1. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Lanjut Usia(Lansia) Ke 

Posyandu Lansia Di Rw 03 Tanggul Wilayah Kerja Puskesmas Tanggul Kabupaten 

Jember 

Metode penelitian yang digunakan oleh Yunita (2010) adalah korelasi dengan 

pendekatan Cross sectional dengan besar sampel seluruh populasi lansia yang 

berkunjung dengan jumlah 53 responden dengan tekhnik sampling total sampling. 

Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariate menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kunjungan Lanjut Usia(Lansia) Ke Posyandu Lansia  

Perbedaan penelitian yang digunakan oleh Yunita (2010) yaitu lansia yang 

berada di wilayah kerja puskesmas tanggul jember sedangkan dalam penelitian ini 

adalah berbeda dalam subjek yang di gunakan, penelitian ini menggunakan subjek 
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lansia di desa gunungronggo. Variabel penelitian ini adalah Mutu Pelayanan Petugas 

Kesehatan dan Hambatan Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansia. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansi Di RW 

VII Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya  

Menurut penelitian Uswatun Hasanah (2009) penelitian ini menggunakan 

penelitian observasional dengan pendekatan penelitian cross sectional. Pengambilan 

sampel menggunakan metode non probability sampling dengan tekhnik random 

sampling dengan jumlah 30 responden. Instrument di gunakan kuisoner dan 

wawancara. Analisa dengan menggunakan Uji chi-square test dengan taraf signifikan 

(α = 0,05). Penelitian ini menunjukkan bahwa usia dan kemandirian aktivitas lansia 

yang kurang baik. Hasil analisa korelasi diperoleh hasil yang signifikan (P value = 

0,05) yang dapat di artikan bahwa ada Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Lansia 

Ke Posyandu Lansi Di RW VII Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir 

Surabaya.  

Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Uswatun Hasanah (2009) dengan 

penelitian ini adalah subjek penelitian merupakan lansia di daerah tajinan dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan observasional/survey. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan variabel Mutu Pelayanan Petugas Kesehatan Dan Hambatan 

Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansia. 

3. Hubungan Mutu Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit 

Soebandi 

Metode penelitian yang digunakan oleh Hardina (2012) adalah korelasi 

dengan pendekatan Cross sectional dengan besar sampel seluruh populasi lansia yang 

berkunjunga dengan jumlah 94 responden dengan tekhnik sampling ancidental 

sampling. Analisis data dilakukan secara univariat menunjukkan bahwa terdapat 
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hubungan yang bermakna antara Mutu Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Rawat 

Inap. 

Perbedaan penelitian yang digunakan oleh Hardina (2012) yaitu Pasien yang 

berada di Rs.Soebandi Jember sedangkan dalam penelitian ini adalah berbeda dalam 

subjek yang di gunakan, penelitian ini menggunakan subjek lansia di desa 

gunungronggo. Variabel penelitian ini adalah Mutu Pelayanan Petugas Kesehatan 

Dan Hambatan Kunjungan Lansia Ke Psoayandu Lansia. 

 


