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ABSTRAK 

Latar Belakang : Usia lanjut (lansia) merupakan individu yang berusia 60 

tahun atau lebih dimana pada umumnya memiliki tanda-tanda terjadinya 

penurunan fungsi-fungsi biologis, psikologis, sosial dan ekonomi. Lansia yang 

tidak mampu memenuhi kebutuhan aktifitas sehari-harinya sebagian besar lansia 

yang memiliki penyakit degeneratif karena proses penuaan.Tujuan : 

Mengidentifikasi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan --kebutuhan ADL. 

Metode : Metode yang digunakan dalam telaah literatur review ini menggunakan 

artikel dalam database jurnal melalui media elektronik (internet) yang 

dipublikasikan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Pencarian database 

yang digunakan dalam pencarian artikel yang relevan meliputi hasil penelitian 

yang berasal dari Google Scholar dan PubMed Central (PMC) yang 

dipublikasikan mulai tahun 2015 sampai dengan 2020 (Self Relience OR 

Kemandirian) AND (Elderley OR lansia) AND (Aktifitas sehari-hari OR Activity 

Daily Living). Terdapat 16 artikel yang diperoleh dari hasil pencarian yang 

menyerupai kata kunci penelitian ini dan hanya 10 artikel diantaranya yang 

memenuhi kriteria tahun publish artikel dari tahun 2015-2020 tujuan dan 

kesesuaian topik. artikel yang memppunyai pembahasan ADL lansia, artrikel yang 

membahas tentang kemandirian lansia dan artikel yang diambil merupakan artikel 

asli (full text),  sehingga data yang disajikan lengkap dan memudahkan dalam 

penelaahan penelitian. Hasil : Pemenuhan kebutuhan ADL berada dalam kategori 

mandiri sedang atau lebih dari 50% yaitu tingkat kemandirian lansia dalam 

pemenuhan kebutuhan ADL terdapat perbedaan yang dikarenakan adanya faktor 

usia, kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan imobilisasi. Kesimpulan : Tingkat 

kemandirian lansia dalam pemenuhan kebutuhan ADL berada dalam kategori 

mandiri sedang yang dipengaruhi oleh faktor usia, kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, dan imobilisasi. 

  

Kata Kunci : Kemandirian, Lansia, Activities Daily Living, ADL 
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ABSTRACT 

Background: advanced age (elderly) is an individual aged 60 years or 

older where it generally has signs of a decline in biological, psychological, social 

and economic functions. The independence of the elderly in conducting daily 

activities or Activity Dailly Living (ADL) is defined as self-reliance in conducting 

activities and functions of daily life done by humans on a regular and universal 

basis. Objectives: Identify the level of elderly independence in the fulfillment of 

ADL needs. Method: The method used in the literature review is using the articles 

in the journal database through electronic Media (Internet) published from 2015 

to 2020. The search for the database used in the relevant article search includes 

the results of research derived from Google Scholar and PubMed Central (PMC) 

published from 2015 to 2020 with the keywords used in article search i.e. 

independence, elderly, and Activities Daily Living (ADL). There are 16 articles 

obtained from search resu 

resemble the keyword of this research and only 10 articles that meet the 

criteria of purpose and suitability topic. The article is the original article (full 

text) so that the data is fully presented and easy to study research. Results: Based 

on the 10 published articles in general shows that the level of elderly 

independence in fulfillment of ADL needs is in a self-contained category or more 

than 50%. The important findings of researchers get that the level of elderly 

independence in fulfilling the needs of ADL there is a difference that is due to age, 

gender, occupation, education, and immobilization factors.Conclusion: The level 

of elderly independence in fulfilling the needs of ADL is in a self-reliant category 

that is influenced by age, gender, occupation, education, and immobilisation 

factors  

 

Keywords: self-reliance, elderly, Activities Daily Living, ADL 
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PENDAHULUAN 

Tingkat keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi 

dapat dilihat melalui peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) pada penduduk dari 

suatu negara. Indonesia yang merupakan sebuah negara berkembang memiliki laju 

usia harapan hidup yang tergolong cukup baik (Kadri dkk, 2016). Usia harapan 

hidup yang tinggi di Indonesia mengakibatkan peningkatan beban pada pemberian 

jaminan kesehatan dimana penyakit-penyakit tidak menular mulai menggerogoti 

masyarakat khususnya lanjut usia (lansia) seperti penyakit stroke, hipertensi, 

jantung koroner dan lainnya yang berkaitan dengan gaya hidup dan umumnya 

dialami oleh masyarakat lanjut usia (Anorital, 2015). Menurut Muhith & Siyoto 

(2016) usia lanjut merupakan individu yang berusia 60 tahun atau lebih dimana 

pada umumnya memiliki tanda-tanda terjadinya penurunan fungsi-fungsi biologis, 

psikologis, sosial dan ekonomi. 

Kemandirian adalah kemampuan individu untuk bertingkah laku sesuai 

keingainanya (Marlita, 2015). Kemandirian merupakan sikap individu yang 

diperoleh secara kumulatif dalam perkembangan dimana individu akan terus 

belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan 

sekitarnya  (Roehadidkk, 2016). Kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari atau Activity Dailly Living (ADL) didefinisikan sebagai kemandirian 

sesorang dalam melakukan aktivitas  sehari-hari yang dilakukan oleh manusia 

secara mandiri, rutin dan universal (Roehadi dkk, 2016). 

Data yang dimiliki oleh Kemenkes RI (2017), ada 19 provinsi di Indonesia 

yang memiliki struktur penduduk tua, dimana dari 19 provinsi tersebut, provinsi 

Bali menempati urutan ke-4 persentase lansia terbesar di Indonesia yaitu berkisar 

(10,71%). Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tanggal 3 Januari 2020 diperoleh 

data yaitu secara keseluruhan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Bali (2018) total jumlah lansia yang ada di 8 kabupaten dan 1 kota madya di Bali 

yaitu berjumlah 531.152 lansia, dimana data tersebut terdiri dari 278.903 lansia 

perempuan dan 252.249 lansia laki-laki.  

Besarnya jumlah penduduk lansia di Indonesia nantinya akan 

menimbulkan dampak positif dan negatif khususnya bagi masyarakat Indonesia 

(Kemenkes, 2017). Berdampak positif jika penduduk lansia berada dalam keadaan 

sehat, aktif dan produktif, dan mendapat dukungan dari keluarga. Di sisi lain 

penurunan kesehatan disebabkan oleh penurunan pendapatan, peningkatan 

disabilitas dan tidak adanya dukungan sosial terhadap lansia itu sendiri 

(Kemenkes, 2017).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Roehadidkk (2016) yang berjudul 

“Tingkat Kemandirian Lansia dalamActivity Dailly Living di Panti Sosial Tresna 

Werdha Senja Rawi” menyebutkan bahwa peningkatan jumlah lansia akan 

menyebabkan penurunan produktifitas lansia. Penelitian yang menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif ini menggunakan total sampling sebanyak 21 lansia 

yang berusia 60-69 tahun, dimana hasil yang diperoleh yaitu lansia yang tergolong 

ketergantungan sebagian berjumlah 72%, 14% ketergantungan total dan 14% 

lainnya tergolong mandiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada usia tersebut, 

lansia memang membutuhkan bantuan orang lain khususnya keluarga karena 

lansia mayoritas mengalami ketergantungan dalam melakukan aktivitasnya. 
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METODE 

Metode yang digunakan dalam pencarian literature review ini 

menggunakan strategi secara komperhensif seperti pencarian jurnal baik nasional 

maupun internasional. Strategi penelusuran menggunakan database elektronik 

seperti Google Schoolar, Pubmed melalui Advance Search dengan kata kunci 

(Self Relience OR Kemandirian) AND (Elderley OR lansia) AND (Aktifitas 

sehari-hari OR Activity Daily Living). Jurnal full text dan abstrak di riview untuk 

memilih studi yang sesuai dengan kriteria. Kriteria inklusi dalam Literature 

Review adalah artikel yang berbasis kemandirian lansia dan artikel yang memiliki 

pembahasan tentang ADL. Hasil pencarian di peroleh 1125 artikel sesuai dengan 

kata kunci, kemudian artikel yang di dapatakan disaring kembali berdasarkan full 

text dan publication date 2015-2020 ditemukan 185 artikel . dari 185 artikel 

ditinjau kembali terkait judul yang dianggap sesuai dan didapatkan sebanyak 85 

artikel, kemudian 85 artikel ini di screening berdasarkan kriteria inklusi yaitu 

artikel yang berbasis kemandirian lansia dan artikel yang memiliki pembahasan 

tentang ADL dengan kata kunci yang digunakan sehingga mendapatkan 8 artikel. 

Tabel Screening  

 

Tabel 1 

Screening 8 Artikel 

 
No Kata 

Kunci/Keyword 

Website Jumlah 

Artikel 

Screening 

tahun 

2015-2020 

Screening 

full text 

Screening 

lansia  

Screening 

keseluruhan 

artikel 

1 Activity Daily 

Living, elderley 

Pubmed 1125 550 102 15 Didapatkan 1 

artikel yg 

sesuai kriteria 

inklusi 

2 Aktifitas sehari-

hari 

Google 

schoola

r 

301 185 85 20 Didapatkan 5 

artikel yang 

sesuai kriteria 

inklusi 

3 Lansia Google 

schoola

r  

209 118 86 15 Didaptkan 3 

artikel yang 

sesuai dengan 

kriteria 

inklusi 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  

Terdapat 13 artikel yang diperoleh dari hasil pencarian yang menyerupai 

kata kunci penelitian ini dan hanya 8 artikel diantaranya yang memenuhi kriteria 

tujuan dan kesesuaian topik. Artikel yang diambil merupakan artikel asli (full text) 

sehingga data yang disajikan lengdan memudahkan dalam penelaahan penelitian. 
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Tabel 2 

Hasil Review Artikel Gambaran Tingkat Kemandirian Lansia  

Dalam Pemenuhan Kebutuhan ADL 

 
No Penulis dan 

tahun 

Judul Tujuan Karakteristik Sampel Metodelogi 

Penelitian 

Hasil 

1. Rotarou & 

Sakellariou, 

(2019) 

Structural 

disadvantage and 

(un)successful 

ageing:gender 

differences in 

activities of dailiy 

living for older 

pepole in Chile  

Menguji perbedaan gender 

dalam pengalaman kesulitan 

melakukan kegiatan dasar 

dan instrumen kehidupan 

sehari-hari (ADL) pada orang 

yang hidup dengan 

komunitas diatas usia 65 

Sampel lebih dari 

33.000 pria dan 

wanita, yang diambil 

dari survey 

karakterisasi Sosial 

Ekonomi Nasional 

2015.  

 

Cross 

sectional 

Bahwa wanita di Chili 

mengalami proses penuaan lebih 

cepat dibandingkan laki-laki. 

Karena wanita memiliki tingkat 

keterbatasan fungsional yang 

lebih tinggi  

  

2. Kodri & 

Rahmayati, 

(2016) 

Faktor yang 

Berhubungan 

dengan Kemandirian 

Lantsia dalam 

Melakukan 

Aktivitas Sehari-hari 

Mengetahui hubungan faktor 

kondisi kesehatan, kondisi 

sosial, dukungan keluarga 

dan kondisi ekonomi dengan 

kemandirian lansia dalam 

melakukan aktivitas sehari-

hari di Puskesmas Wates 

Lampung Tengah  

 157 orang lansia di 

Puskesmas Wates 

Lampung Tengah  

Cross 

sectional 

Ada hubungan yang bermakna 

antara kondisi kesehatan, kondisi 

sosial dan dukungan keluarga 

dengan kemandirian lansia 

sedangkan kondisi ekonomi 

tidak ada hubungan kemandirian 

lansia. 

3. Rohaedi, Putri, 

& Karimah, 

(2016) 

Tingkat 

Kemandirian Lansia 

dalam Activities 

Daily Living di Panti 

Sosial Tresna 

Werdha Senja Rawi  

 

Mengidentifikasi gambaran 

tingkat kemandirian dalam 

memenuhi activities daily 

living 

21 orang  lansia yang 

berusia 60 – 69 tahun di 

Panti Sosial Tresna 

Wredha Senja Rawi  

Metode 

deskriptif 

kuantitatif 

Gambaran tingkat kemandirian 

lansia (60 – 69 tahun) dalam 

memenuhi Activities Daily 

Living menunjukan bahwa 

sebagian besar lansia sebanyak 

15 orang (72%) termasuk dalam 

ketergantungan sebagian, 3 

orang (14 %) termasuk mandiri 

dan 3 orang (14%) termasuk 

dalam ketergantungan total. 
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4. Saiful Riza  

et al., 

2018 

Faktor yang 

Berhubungan 

dengan Kemandirian 

Lansia dalam 

Melakukan 

Aktivitas Sehari-hari 

 

Tinjauan Tingkat 

Kemandirian Lansia Dalam 

Activities Daily 

Living (ADL) di Gampong 

Lambhuk Kecamatan Ulee 

Kareng Kota  Banda Aceh 

 70 orang lansia di 

Gampong Lambhuk 

Kecamatan Ulee 

Kareng Kota  Banda 

Aceh 

Cross 

sectional 

Sebagian tingkat kemandirian 

lansia dalam Activities Daily 

Living (ADL) di Gampong 

Lambhuk Kecamatan Ulee 

Kareng Kota Banda Aceh berada 

pada kategori mandiri sebanyak 

50,0% 

5. Nurulistyawan 

T. Purnanto, 

(2017) 

Hubungan Antara 

Usia, Jenis Kelamin, 

Pendidikan Dan 

Pekerjaan Dengan 

Activity Daily 

Living (Adl) Pada 

Lansia  Di 

Puskesmas Gribig 

Kabupaten Kudus 

 

Mengetahui hubungan antara 

Usia, jenis kelamin, 

pendidikan dan pekerjaan 

lansia terhadap tingkat 

kemandirian lansia 

Responden dalam 

penelitian ini sebanyak 

43 respoden yang akan 

dianalisa dengan 

menggunakan pearson 

product moment 

Cross 

sectional 

Berdasarkan analisa diketahui 

bahwa terdapat hubungan antara 

usia dengan tingkat kemandirian 

lansia (p-value 0,000), dan 

terdapat hubungan negatif antara 

pekerjaan dengan  kemandirian 

lansia (p-value 0,013). Jenis 

kelamin dan pendidikan 

responden tidak memiliki 

hubungan dengan kemandirian 

lansia dengan p-value masing-

masing sebesar 0,241 dan 0,313.  

6. 

 

Widyastuti & 

Ayu (2019) 

Tingkat 

Ketergantungan 

Lansia Berdasarkan 

Usia Dan Jenis 

Kelamin Di Panti 

Sosial Trsena Werda 

Nirwana Puri 

Samarinda  

Bertujuan untuk mengetahui 

tingkat ketergantungan lansia 

berdasarkan usia dan jenis 

kelamin 

Populasi penelitian 

adalah 102 orang lansia. 

Sampel penelitian 

sebanyak 51 orang lansia 

Deskriptif 

kuantitatif 

Tingkat ketergantungan di 

semua golongan usia berada 

dalam mandiri dan kategori 

ringan yaitu 49%, terdapat satu 

lansia dengan rentang usia 60-74 

(2%) mengalami ketergantungan 

berat disebabkan penyakit 

stroke. Tingkat ketergantungan 

lansia berasarkan jenis kelamin 

ditemukan ketergantungan berat 

dialami oleh lansia perempuan 

7. Sauriasari, Sc, 

& Ph, 

n.d.(2019) 

Karakteristik dan 

Tingkat 

Kemandirian Lansia  

di Panti Sosial 

Mengetahui gambaran 

karakteristik dan tingkat 

kemandirian lansia di RSLU 

Pemerintah Provinsi Jawa 

62 orang lansia di 

RSLU Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat. 

Metode 

deskriptif 

kuantitatif 

Sebagian besar lansia (72,6%) 

berjenis kelamin perempuan, 

sebagian besar lansia (58,1%) 

sudah tinggal di panti > 1 tahun, 
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Rehabilitasi Lanjut 

Usia (RSLU) 

Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat 

 

Barat. sebagian besar kondisi kesehatan 

lansia (51,6%) pada kategori 

sakit, hampir setegahnya lansia 

(38,7%) termasuk kategori lanjut 

(elderly), sebagian besar lansia 

(56,4%) berada pada tingkat 

kemandirian moderat atau 

sedang. 

8. Simbolon et al  

(2019) 

Gambaran 

Demografi Dan 

Faktor Sosial 

Berdasarkan Tingkat 

Kemandirian Usia 

Lanjut Di Desa 

Tuntungan Ii 

Wilayah Kerja  

Puskesmas Pancur 

Batu 

untuk menentukan gambaran 

tentang demografi dan faktor 

sosial yang didasarkan pada 

tingkat kemandirian di desa 

Tuntungan pusat kesehatan 

masyarakat Iiat daerah batu 

Pancur di 2019. 

299 Lansia di kawasan 

kerja desa Tuntungan II 

Pusat Kesehatan Pancur 

batu. Sampel yang 73 

lansia 

Metode 

deskriptif 

kuantitatif 

Dapat disimpulkan bahwa orang 

yang lebih tua mendapat tingkat 

yang lebih tinggi kemerdekaan, 

kondisi kesehatan yang baik, 

ibadah yang baik dan kegiatan 

sosial yang baik meningkatkan 

kemandirian lansia. 

Direkomendasikan untuk pusat 

kesehatan masyarakat, kepala 

desa, dan keluarga untuk 

memungkinkan orang tua terlibat 

dalam berbagai kegiatan sosial 

dan pusat kesehatan terpadu 

(Posyandu).  
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2. Pembahasan 

 

Menurut Marlita, (2015) Kemandirian yaitu kemampuan seseorang  untuk 

bertingkah laku sesuai keingainanya. Kemandirian merupakan sikap individu yang 

diperoleh secara kumulatif dalam perkembangan dimana individu akan terus 

belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan 

sekitarnya  (Roehadi dkk, 2016). Kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari atau Activity Dailly Living (ADL) didefinisikan sebagai kemandirian 

sesorang dalam melakukan aktivitas  sehari-hari yang dilakukan oleh manusia 

secara mandiri, rutin dan universal (Roehadi dkk, 2016). 

Berdasarkan pada 8 artikel yang telah dipublikasikan pada umumnya 

menunjukkan bahwa tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan kebutuhan 

ADL berada dalam kategori mandiri sedang atau lebih dari 50%. Hasil penelitian 

Susan Suyanti, (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar lansia (72,6%) berjenis 

kelamin perempuan, (58,1%) lansia sudah tinggal di panti > 1 tahun, sebagian 

besar kondisi kesehatan lansia (51,6%) pada kategori sakit, hampir setegahnya 

lansia (38,7%) termasuk kategori lanjut (elderly), sebagian besar lansia (56,4%) 

berada pada tingkat kemandirian moderat atau sedang. Hasil penelitian Saiful 

Riza, (2018) didapatkan sebagian tingkat kemandirian lansia dalam activities daily 

living (ADL) di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh 

dengan kategori mandiri sebanyak 50,0%. Dapat dilihat dari sebagian besar 

responden mandiri dalam melakukan aktifitas dasar atau ADL seperti makan 

(71,4%), berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan kembali (termasuk duduk 

di tempat tidur) (65,7%), personal hygiene (cuci muka, menyisir, bercukur 

jenggot, gosok gigi) (72,9%), toileting (melepas/memakai pakaian, membersihkan 

kemaluan, menyiram WC) (67,1%), mandi (70%), berjalan dipermukaan datar 

(bila tidak dapat berjalan, dapat mengayuh kursi roda sendiri) (64,3%), naik dan 

turun tangga (50%), berpakaian (termasuk memakai tali sepatu, menutup releting) 

(71,4%), mengontrol BAB (71,4%), dan mengontrol BAK (71,4%). Hasil 

penelitian  

Kodri (2016) yaitu bahwa ada hubungan antara kondisi kesehatan, kondisi 

sosial dan dukungan keluarga dengan kemandirian lansia. Sedangkan kondisi 

ekonomi tidak ada hubungan dengan kemandirian lansia. Analisa peneliti dapat 

menyimpulkan ada bahwa faktor kesehatan, sosial, dan dukungan keluarga 

mempengaruhi kemandirian lansia. Saran bagi instansi kesehatan agar 

meningkatkan program penyuluhan pada masyarakat tentang lansia guna 

membantu meningkatkan angka harapan hidup pada lansia. 

Hasil penelitian Simbolon, (2019) yaitu tingkat kemandirian lansia di Desa 

Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Tahun 2019 menunjukan 

umur responden bahwa distribusi responden golongan umur pada tingkat 

kemandirian, proporsi tertinggi adalah usia 60-74 tahun sebanyak 31 orang 42% 

(ketergantungan ringan) dan proporsi yang paling rendah pada responden yang 

berusia 75-90 tahun sebanyak 1 orang (1%) ketergantungan berat. Usia sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kemandirian dimana semakin tua umur seseorang 

maka tingkat kemandiriannya akan tergantung pada orang lain, karena banyak 

sistem organ dalam tubuh lansia yang sudah menurun. 
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Data yang ditemukan pada saat penelitian, faktor yang mempengaruhi 

kemandirian lansia yaitu usia, imobilitas dan mudah jatuh. Faktor pertama yang 

menentukan tingkat kemandirian lansia yaitu usia. Peneliti membatasi usia 

responden yaitu 60 – 69 tahun sesuai batasan usia yang ditentukan oleh Depkes.   

Faktor kedua yang mempengaruhi kemandirian lansia yaitu imobilitas, Imobilitas 

merupakan ketidakmampuan lansia untuk bergerak secara aktif. Pada saat 

penelitian ditemukan bahwa 3 lansia dengan usia 60 – 69 tahun sudah ada yang 

memiliki penyakit stroke dan Parkinson. Ketiga lansia tersebut masuk ke dalam 

kategori ketergantungan total karena saat hasil pengkajian ditemukan bahwa 

semua kriteria yang tercantum dalam barthel index dilakukan dengan cara dibantu. 

Pada lansia dengan ketergantungan sebagian atau ketergantungan total yang tidak 

dapat melakukan aktivitas secara mandiri pihak dari panti sosial sudah 

menyediakan alat bantu seperti kursi roda.  Faktor ketiga yang mempengaruhi 

kemandirian lansia yaitu mudah jatuh, menurut Ediawati (2013) bila seseorang 

bertambah tua, kemampuan fisik dan mentalnya akan menurun. Kemampuan fisik 

dan mental yang menurun sering menyebabkan jatuh pada  lansia, akibatnya akan 

berdampak pada menurunnya aktivitas dalam kemandirian lansia. Pada saat 

penelitian ditemukan bahwa di panti sosial tersebut sudah difasilitas dengan 

pegangan tangan di setiap dinding.    

Hal penting yang peneliti dapatkan yaitu tingkat kemandirian lansia dalam 

pemenuhan kebutuhan ADL terdapat perbedaan yang dikarenakan adanya faktor 

usia, kelamin, pekerjaan, pendidikan. Sebagian besar lansia berada pada kategori 

mandiri, hal ini disebabkan oleh sebagian besar mereka berada pada kondisi 

kesehatan baik. Kondisi yang sehat mereka dapat melakukan aktivitas apapun 

tanpa meminta bantuan orang lain, atau sesedikit mungkin tergantung kepada 

orang lain. Sedangkan lansia yang tidak mampu memenuhi ADL nya secara 

mandiri, mereka harus dibantu dan di dampingi dalam memenuhi kebutuhan ADL 

nya. Sebagian besar lansia yang tidak mampu memenuhi ADL nya yaitu lansia 

yang mengalami penurunan kondisi fisik karena proses penuaan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah jurnal dari beberapa artikel dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan kebutuhan ADL 

berada dalam kategori mandiri sedang yang dipengaruhi oleh faktor usia, kelamin, 

pekerjaan, pendidikan, dan imobilisasi 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil review maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1) Perlu disususn edukas  i yang meliputi materi secara menyeluruh terkait 

dengan tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan kebutuhan ADL. 

2) Tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada lansia 

terkait dengan tingkat kemandirian. 

3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indikator-

indikator pada penelitian ini. 
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ABSTRACT 

Discourses on successful ageing have changed the way older age is viewed 
and the possibilities associated with it. However, such discourses do not 
always take into account differential capacities and resources that may 
shape disadvantage for women. The aim of this article is to examine gender 
differences in the experience of difficulties carrying out basic and instrumen-
tal activities of daily living (ADLs) in community-living people over the age of 
65, using Chile as a case study. We also examine the effect of healthcare 
provider on performance of ADLs. We carried out logistic regressions on 
cross-sectional data from a sample of over 33,000 men and women, drawn 
from the 2015 National Socioeconomic Characterisation Survey, conducted 
by the Ministry of Social Development of the Government of Chile. We found 
significant gender differences in experiences of performing ADLs for older 
people in Chile, with women consistently reporting more problems than 
men. The affiliation with the public health provider was also 
associated with gender differences. The results of our study indicate that 
women in Chile experience structural disadvantage in their efforts to age 
successfully, 
reporting higher levels of functional limitations. We argue that it is important 
that gender-sensitive public health initiatives be developed, focusing on the 
prevention of functional disability. 
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Introduction 
 

The term successful ageing has been mobilised in the literature in many ways; it is generally related to the 

basic belief that older people can, and indeed should try to, lead active, healthy lives, free from disability 

(Martin et al., 2015). For Rowe and Kahn (1996), successful ageing comprises three main components: 

absence of disease or disability, high cognitive function, and active engagement with life. Older people 

themselves also report that maintaining an active life and engaging in various activities are important in 

order to age successfully (Huijg, Van Delden, Van Der Oude, Westendorp, & Lindenberg, 2016). 

There has been considerable criticism of successful ageing, mainly because it does not explicitly or 

adequately address issues of structural disadvantage and social context (Martinson & Berridge, 2015; 

Stephens, 2017). Research has evidenced how factors, such as childhood conditions, income inequality, 

and homelessness, can negatively affect people‟s opportunities for successful ageing (Brandt, Deindl, & 

Hank, 2012; Waldbrook, 2015). As men and women age, they are more likely to experience problems 

carrying out activities of daily living (ADLs), such as taking a bath, doing house chores, or going out 

shopping, which may impact their ability to maintain functional independence, a commonly stated 

indicator of successful ageing. Several studies have documented this aspect, attributing this higher 

prevalence of functional disability to the increased incidence of impairment and illness with age, and 
CONTACT Dikaios Sakellariou sakellarioud@cardiff.ac.uk 
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to other age-related factors such as cognitive impairment, loss of muscle mass, and depression (McGuire, 

Ford, & Ajani, 2006; Perissinotto, Cenzer, & Covinsky, 2012). Such functional limitations are a key priority in 

the design of public health programmes, because they are strong indicators of disability and mortality n 

older age (see for example Nikolova, Demers, Beland, & Daniel, 2011). Furthermore, functional limitations 

are associated with diminished quality of life and increased healthcare costs (De Vriendt, Peersman, 

Florus, & Verbeke, 2015; Sirven & Rapp, 2016). 

The intersection of different characteristics, such as gender, socioeconomic status (SES), and 

healthcare provision, can affect the emergence or severity of functional disability in older people. 

Beydoun and Popkin (2005) found that low SES was associated with higher incidence of functional 

disability, with differences in educational attainment being the most significant factor. Smith and 

Goldman (2007) reported similar results in their study on functional limitations on older people in 

Mexico. In a study on prevalence of functional disability in the USA, Ostchega, Harris, Hirsch, 

Parsons, and Kington (2000) found that the intersection between race and gender was associated 

with functional disability, with minority women demonstrating greater functional disability com-

pared to any other group, echoing the findings of an earlier study by Warner and Brown (2011). 

Existing evidence suggests that indeed functional disability is not equitably distributed between 

women and men; women consistently report more problems in carrying out ADLs (see for example 

Arber & Cooper, 1999; Bora & Saikia, 2015; Da Silva Alexandre et al., 2012; Kavanagh et al., 2015; Zeki Al 

Hazzouri, Sibai, Chaaya, Mahfoud, & Yount, 2011; Zunzunegui et al., 2015). Despite its great policy 

relevance, gender is not always explicitly addressed in analyses of functional limitations. Knowing 

whether women are more likely to experience functional limitations can inform the design of public 

health programmes sensitive to the problems faced by women and help diminish both the gender 

disparities in experience of disability in later life and the associated extra healthcare costs. 

The aim of this study was to investigate if there are differences in the performance of carrying 

out basic and instrumental activities of daily living (ADLs from now on, unless we need to 

differentiate between the two) between older men and women, using Chile as a case study. 

Basic ADLs refer to those self-care activities that a person needs to perform and which are 

necessary for daily functioning. Instrumental ADLs refer to those activities that while not necessary 

for daily functioning, they nevertheless enable independent living in the community. More speci-

fically, we examine gender differences in ADL performance for people over 65 years of age (from 

now on, „older people‟). Our hypothesis is that older women are more likely to experience 

difficulties in performing ADLs than men. We also examine the association between health 

provider and the performance of these activities; this aspect is particularly important in the 

Chilean context – as well as for other countries with a dual healthcare system – since the 

Chilean system is particularly stratified with the lower socioeconomic classes and 

disadvantaged groups, such as older people and women, using primarily the resource-poor 

public healthcare provider. 

In the following sections, we offer a brief overview of the specific social context within which 

people in Chile age, before presenting the methodology of the study and the results. We then 

move on to the discussion section, study limitations, and concluding remarks. 

Background: older people and ageing in Chile 
The unique conditions in Chile – exemplified through the combination of a collectivist social structure, 

whereby older people are supported by family to continue living in the community, with a limited, and 

often charity-based welfare system, and a highly unequal healthcare system (Pereira, Angel, & Angel, 

2007; Unger, De Paepe, Cantuarias, & Herrera, 2008) – provide an opportunity to examine gender 

differences in this specific context. According to the latest information from the 2017 Census, 11.4% of 

the Chilean population, that is, a little over 2 million people, are over the age of 65 (INE, 2018); out of 

these, almost 57% are women (INE, Instituto Nacional de Estadísticas, 2018), corresponding to interna-

tional trends, and the phenomenon of „feminisation‟ of ageing (WHO, 2014). In 2015, the average life 

expectancy for men in Chile was 76.7 years, while for women it was 81.7 years (World Bank, 2017a). 
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The vast majority of the population age in the community rather than in residential care (Marin, 

Guzman, & Araya, 2004), due both to strong social ties and the unaffordability and unavailability of 

residential care (Pereira et al., 2007). Families take care of their older members, thus attenuating 

some of the risk factors for functional decline, such as loneliness (Perissinotto et al., 2012). Public 

health programmes focusing on preventing functional decline in older people and on supporting 

family carers are limited. This lack of public health initiatives, combined with an inadequate, and 

often charity-based welfare system and a highly unequal healthcare system, mean that there is 

limited support for older people beyond the immediate family network. 

Chile has often been described as a neoliberal experiment, where the healthcare system operates 

guided by the values of cost efficiency and resource management, thus turning health into 

a marketised product leading to a very unequal system, both in terms of access and in terms 

of services provided (Homedes & Ugalde, 2005; Rotarou & Sakellariou, 2017). The elimination 

of universal public healthcare during Pinochet‟s military government led to the establishment of 

the National Health Fund (FONASA, from its initials in Spanish) and private health insurance 

institutions (ISAPREs, from their initials in Spanish) in 1981. Thus, a new two-tier health system 

was created, characterised by inequalities in access to healthcare and insufficient protection of 

people before health risks, both regarding financial protection and access to timely attention 

(Rojas, 2011). 

Unlike in other countries with dual health systems, in Chile these two providers are not 

complementary and people have to choose one or the other. The contract premium for ISAPREs 

is determined by sex, age, and risk. Increased costs, combined with practices of cream skimming by 

the ISAPREs (Lloyd-Sherlock, 2000), often lead to the exclusion of older people, creating a structural 

disadvantage for this part of the population. More than 90% of older people are on low incomes 

(Table 1) and access the underfunded and overburdened FONASA (Labra, 2002). 

The Chilean National Agency for Older People (Servicio Nacional del Adulto Mayor – SENAMA) 

has recognised the existence of gaps in service provision for older people, especially in the 

community (SENAMA, 2009, 2013, 2015). Aiming to fill the gap in preventive and supportive care 

in the public system, civil society – primarily through the organisations Hogar de Cristo and 

Fundación Las Rosas – aims to offer services to older people. These services are in the form of 

outpatient programmes and a few residential care facilities, which are, nonetheless, mostly con-

centrated in the metropolitan region of Santiago (Marin & Wallace, 2002; Pereira et al., 2007). 

Methods 
This study is based on cross-sectional data from a sample of over 33,000 older men and women, available 

from the 2015 National Socioeconomic Characterisation Survey (Encuesta Nacional de Caracterización 

Socioeconómica – CASEN), conducted by the Ministry of Social Development of the Government of Chile. 

This survey is performed every two to three years since 1985, and aims at estimating the extent of poverty 

and income distribution, identifying priority groups, especially those living in poverty, and evaluating the 

disparities separating different social segments and geographical areas (Ministry of Social Development, 

2016). The results are anonymised and are freely available, as is the methodology, from the website of the 

Ministry of Social Development of the Chilean government (http://observatorio.ministeriodesarrollosocial. 

gob.cl/casen-

multidimensional/casen/casen_2015.php). Our study did not require ethical approval, since our analysis 

was based on anonymised data that are freely available in the public domain. The survey includes 

seven modules: registry of residents, education, employment, income, health, residents, and 

housing. 

The 2015 CASEN survey covered 83,887 households – 266,968 people – across the 15 regions and 

324 counties of Chile. The sample design was probabilistic, stratified, conglomerate, and in multiple 

stages, and the results were representative at the national level. The survey was performed as a 

personal interview – lasting, on average, 47 minutes for a household of four people – from 2 

November 2015 until 31 January 2016. All the analyses were performed using STATA version SE 14. 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2015.php
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2015.php
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2015.php


 

      

CRITICAL PUBLIC HEALTH 537 

 

Table 1. Comparison of socioeconomic and demographic characteristics of older Chilean men and women. 
 

Men 
(n = 15,132) 

Parameter n % 

Women 
(n = 18,209) 

n % 

Total 
(n = 33,341) 

n % 
Geographical location 

Urban                         10,745                       71.01         14,075                       77.30         24,820                       74.44 
Rural                            4,387                        28.99          4,134                        22.70          8,521                        25.56 

Pearson chi2(1) = 171.775, p < .0001 
Age groups 

65–74 9,166 60.57 10,409 57.16 19,575 58.71 
75–84 4,580 30.27          5,544 30.45 10,124 30.37 
85–94 1,280                          8.46          2,045 11.23          3,325                          9.97 
95–110                          106                           0.70            211                           1.16            317                           0.95 

Pearson chi2(3) = 98.373, p < .0001 
Civil status 

Married 9,543 63.07 6,659 36.57 16,202 48.59 
Living with or in a 1,274                          8.42            822                           4.51          2,096                          6.29 
relationship 
Separated, 929 6.14 1,359 7.46 2,288 6.86 
divorced, or 
annulled 
Widowed                     2,064                        13.64          7,058                        38.76          9,122                        27.36 
Single                          1,322                          8.74          2,311                        12.69          3,633                        10.90 

Pearson chi2(4) = 3.400, p < .0001 
Indigeneity 

Not indigenous            13,855                       91.56         16,812                       92.33         30,667                       91.98 
Indigenous                   1,277                          8.44          1,397                          7.67          2,674                          8.02 

Pearson chi2(1) = 6.591, p = .010 
Equalised income 

(mean, sd)* 
x = 495,696 SD = 898,739 x = 476,792 SD = 787,253 x = 485,372 SD = 839,728 
t(33,339) = 2.047, p = .041 

Education (years) 
x = 7.09 SD = 4.81 x = 6.59 SD = 4.59 x = 6.81 SD = 4.70 

t(33,339) = 9.650, p < .0001 
Housing 

Acceptable 12,569 83.06 15,790 86.72 28,359 85.06 
Substandard                 2,414 15.95          2,328 12.78          4,742 14.22 
Unacceptable                 149                           0.98            91                            0.50            240                           0.72 

Pearson chi2(2) = 98.280, p < .0001 
Health provider 

FONASA 13,572 89.69 16,671 91.55 30,243 90.71 
Armed forces                 454                           3.00            504                           2.77            958                           2.87 
ISAPREs                         943                           6.23            905                           4.97          1,848                          5.54 
Out-of-pocket                163                           1.08            129                           0.71            292                           0.88 

Pearson chi2(3) = 41.284, p < .0001 
Health self-assessment 

Bad 2,290 15.13 3,030 16.64 5,320 15.96 
Average 7,711 50.96 9,566 52.53         17,277 51.82 
Good 5,131 33.91 5,613 30.83         10,744 32.22 

Pearson chi2(2) = 40.093, p < .0001 
Disability 

No disability                11,081                       73.23         12,779                       70.18         23,860                       71.56 
With disability              4,051                        26.77          5,430                        29.82          9,481                        28.44 

Pearson chi2(1) = 37.761, p < .0001 

* Equivalised income is presented in Chilean pesos (1 USD = 603 Chilean pesos, average March 2018). 

Variables 
      

 

In the CASEN survey, 33,619 people over the age of 65 were interviewed. Due to listwise deletion 

(default in STATA), our sample includes 33,341 older people: 15,132 men (45.4%) and 18,209 

women (54.6%). Since only a very small percentage of observations (0.01%) was deleted, we 

decided not to proceed to maximum likelihood or multiple imputation (Allison, 2017). 
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The demographic, socioeconomic, and health-related variables that are used as controls in our 

study include the following: (a) geographical location: urban/rural; (b) age groups: 65–74/75–84/85– 

94/95–110; (c) civil status: married/living with or in a relationship/separated, divorced or annulled/ 

widowed/single; (d) indigeneity: not indigenous/indigenous (people belonging to one of the nine 

state-recognised indigenous groups); (e) equalised income (log): household income divided by 

square root of household size (square root equivalence scale); (f) education: years of schooling; 

(g) housing: acceptable/substandard/unacceptable; (h) health provider: FONASA (public)/Armed 

forces/ISAPRE (private)/out-of-pocket; (i) health self-assessment: bad (scores 1 and 2)/average 

(scores 3–5)/good (scores 6 and 7); and (j) disability: no disability/with disability. 

The various ADLs employed in this study as dependent variables have been used extensively to 

determine gender differences in performing daily activities among the elderly (see for example 

Cameron, Song, Manheim, & Dunlop, 2010; Zhang, 2005). The variables that we use to assess the 

experience of daily activities of older men and women in Chile include the following: 

 
● Basic activities of daily living: (a) difficulty in eating (including cutting food and filling 

up glasses); (b) difficulty in taking a bath (including entering and getting out of the bath 

tub); (c) difficulty in moving around the house; (d) difficulty in using the toilet; (e) difficulty in 

lying down and getting up of bed; and (f) difficulty in getting dressed. 

● Instrumental activities of daily living: (g) difficulty in going out on the street; (h) difficulty in 

going shopping or to the doctor‟s; and (i) difficulty in doing house chores. 

 
People were asked to declare if they face a difficulty in performing one or more of 

these activities and indicate whether they have „no difficulty‟, „some difficulty‟, „moderate 

difficulty‟, „severe difficulty‟, or „extreme difficulty‟. For the purposes of our analysis, the last four 

categories were grouped together under the category „with difficulty‟ (for similar binary 

response options, please see Dunlay et al., 2015; Nourhashémi et al., 2001; Reijneveld, Spijker, & 

Dijkshoorn, 2007). 

 
 

Results 
 

Table 1 presents a comparison of demographic and socioeconomic characteristics of older Chilean 

men and women. 

Figure 1 shows a comparison of experience of difficulties in performing ADLs for older men and 

women in Chile. 

As can be observed, for almost all activities of daily living measured (exception being „difficulty 

in eating‟), a higher percentage of women reported difficulties than men. More specifically, the 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Comparison of experience of difficulties in performing ADLs for older Chilean men and women. 

Note: The numbers in parentheses for ADLs show the total number of people asserting that they have difficulty in performing the activities. 
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activities that the highest percentage of women reported having a difficulty in performing 

are „going out on the street‟ and „going shopping or to the doctor‟s‟ (21%). Gender differences 

in all parameters are statistically significant, with p < 0.0001. 

Table 2 shows the age-adjusted, partially adjusted, and fully adjusted odds ratios concerning 

men and women‟s experience of difficulties in performing ADLs. There was no collinearity affecting 

the results, with mean variance inflation factor of 1.27. 

Table 2 shows that the observed differences in most of the examined ADLs are statistically 

significant. The parameter „difficulty in eating‟ is statistically insignificant, which is consistent 

with previous research that indicates little gender differences in this activity (Zeki Al Hazzouri 

et al., 2011). Differences in getting dressed and using the toilet are also statistically 

insignificant. The remaining results show that older Chilean women are more likely than 

older Chilean men to experience difficulty in performing various daily activities, ranging from 

1.1 times higher odds of having difficulties in taking a bath, to 1.5 times higher odds of 

experiencing difficulty in going out on the street. 

Table 3 presents gender differences in the experience of ADLs between older Chileans depend-ing 

on whether they are affiliated with FONASA (public) or an ISAPRE (private). Since about 91% of 
Table 2. Comparison of experience of difficulties in performing ADLs between older men and women (age-adjusted, partially 
adjusted, and fully adjusted odds ratios). 

Parameters 
Reference = Men: Age-adjusted OR Fully adjusted OR 
1.00 95% CI          (1) Partially adjusted OR 95% CI (2) Partially adjusted OR 95% CI           95% CI 

 

Difficulty: eating 
Women  1.075 

(0.971–1.189) 
Difficulty: taking a bath 
Women  1.335*** 

(1.238–1.440) 
Difficulty: moving around the house 
Women                       1.326*** 

(1.243–1.415) 
Difficulty: using toilet 
Women  1.208*** 

(1.103–1.322) 
Difficulty: lying down and getting up from 
bed Women 1.292*** 

(1.191–1.403) 
Difficulty: getting 

dressed 
Women  1.235*** 

(1.142–1.337) 
Difficulty: going out 

on the street 
Women  1.604*** 

(1.508–1.707) 
Difficulty: going 

shopping or to 
the doctor‟s 

Women  1.550*** 
(1.457–1.648) 

Difficulty: doing 
house chores 

Women  1.334*** 
(1.246–1.427) 

 

1.068 
(0.965–1.182) 
 

1.326*** 
(1.229–1.431) 
 

1.320*** 
(1.237–1.408) 
 

1.196*** 
(1.092–1.310) 
 

1.282*** 
(1.181–1.392) 

 

1.224*** 
(1.131–1.325) 

 

1.591*** 
(1.495–1.693) 

 
 

1.537*** 
(1.445–1.635) 

 

1.323*** 
(1.236–1.416) 

 

1.018 
(0.915–1.132) 
 

1.315*** 
(1.211–1.429) 
 

1.337*** 
(1.243–1.438) 
 

1.154** 
(1.047–1.272) 
 

1.254*** 
(1.148–1.369) 

 

1.192*** 
(1.094–1.298) 

 

1.709*** 
(1.592–1.835) 

 
 

1.627*** 
(1.516–1.746) 

 

1.329*** 
(1.232–1.434) 

 

0.897 
(0.798–1.009) 
 

1.147** 
(1.046–1.257) 
 

1.239*** 
(1.144–1.343) 
 

1.028 
(0.922–1.145) 
 

1.156** 
(1.048–1.274) 

 

1.083 
(0.985–1.191) 

 

1.518*** 
(1.405–1.641) 

 
 

1.462*** 
(1.353–1.579) 

 

1.201*** 
(1.104–1.306) 

**p < .01, ***p < .001 
Note 1: There were 33,619 observations for age-adjusted ORs, 33,466 observations for partially adjusted ORs (1), and 

33,341 observations for partially adjusted ORs (2) and fully adjusted ORs. 
Note 2: (1) Partially adjusted ratios include personal characteristics (sex and age) and health provider. (2) Partially 

adjusted ratios include personal characteristics (sex and age) and socioeconomic characteristics (income, education, 

health provider, and disability). Fully adjusted odds ratios include all the variables of Table 1. 
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Table 3. Association between healthcare provider and experience of difficulties in performing 
ADLs between older men and women (fully adjusted odds ratios). 

 

Parameters 
Reference: Men = 1.00 

Difficulty: eating 
Women 

 
Difficulty: taking a bath 
Women 

 
Difficulty: moving around the house 
Women 

 
Difficulty: using toilet 
Women 

 
Difficulty: lying down and getting up from 
bed Women 

 

Difficulty: getting dressed 
Women 

 
Difficulty: going out on the street 
Women 

 
Difficulty: going shopping or to the doctor‟s 
Women 

 

Difficulty: doing house chores 
Women 

 
FONASA 

 
0.901 

(0.798–1.017) 

 
1.150** 

(1.046–1.265) 

 
1.259*** 

(1.159–1.368) 

 
1.025 

(0.916–1.146) 

 
1.157** 

(1.045–1.280) 
 

1.067 
(0.968–1.177) 
 

1.514*** 
(1.398–1.641) 
 

1.454*** 
(1.343–1.574) 
 

1.180*** 
(1.082–1.286) 

 
ISAPRE 

 
2.046 

(0.994–4.210) 

 
1.036 

(0.557–1.926) 

 
1.017 

(0.614–1.686) 

 
.809 

(0.404–1.621) 

 
.952 

(0.512–1.771) 
 

1.198 
(0.647–2.219) 
 

1.326 
(0.790–2.226) 
 

1.151 
(0.694–1.909) 
 

1.357 
(.804–2.292) 

**p < .01, ***p < .001 
Note 1: There were 30,243 observations for FONASA and 1,847 observations for ISAPRE. 
Note 2: Fully adjusted odds ratios include all the variables of Table 1. 

 
 

older people are affiliated with FONASA and about 6% with an ISAPRE, only these two health 

providers are included. 

The above results indicate that generally older women who are affiliated with the 

public health system – FONASA – are more likely to face difficulties in performing ADLs if 

compared to older men with FONASA: the difference ranges from 1.2 times (for example, in 

doing house chores) to 1.5 times higher odds (for instance, in going shopping or to the 

doctor‟s) compared to men with FONASA. Regarding ISAPREs, all results are statistically 

insignificant, a possible indication of the protective role of higher SES. 

Figure 2 shows the estimated probabilities of older men and women having difficulties 

in performing ADLs, when the response variable is Y = 1, the predictor variable is health 

system (public and private), and the other predictor variables are held at their mean. The figure 

shows estimated probabilities for FONASA and ISAPRE. 

As can be seen from Figure 2, with the exception of „difficulty in eating‟, older women 

affiliated with FONASA are the ones experiencing more difficulties in performing ADLs, while 

men affiliated with an ISAPRE have the least difficulties. 

 

Discussion 
 

The aim of this article was to explore if there were gender differences in the experiences of 

difficulties carrying out ADLs between older men and women in Chile, and whether the 

affiliation 
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Figure 2. Estimated probabilities with health system as predictor variable. 

to the public or private healthcare provider was associated with such difficulties. Our data 

showed the existence of significant gender differences, with older women reporting more 

difficulties than men in general, and if they were affiliated with the public healthcare system in 

particular. This was so both for basic and instrumental ADLs. The differences were significant 

across all activities, and remained so for most of them when controlling for other factors. This is 

consistent with previous studies, which indicate significant differences between older men and 

women with regard to experiences of ADLs (see for example Da Silva Alexandre et al., 2012; 

Zeki Al Hazzouri et al., 2011; Zunzunegui, Alvarado, Beland, & Vissandjee, 2009). 

As the number of people per household decreases as Chile now has the lowest fertility rate 

in South America (1.78 in 2015, according to the World Bank, 2017b), and thus, the number of 

people readily available to offer support to an elderly family member also decreases, it becomes 

highly important for people to maintain their functional independence. Taking into account that 

Chile shares many health characteristics with several high income countries – high life expec-

tancy, below-replacement fertility rates, and increase in chronic, non-communicable diseases – 

the results and suggestions being proposed here could be useful for other countries, facing 

similar challenges. Here, we discuss the results in relation to discourses of successful ageing and 

relate them to the specific context of Chilean society, which is experiencing changes at a 

demographic, epidemiological, and social level. By doing so, we aim to highlight what is at 

stake for older people or, in other words, why it is important to retain their functional 

independence. 

Several explanatory hypotheses for the disparities in functional disability between women and 

men have been proposed, including the higher prevalence of some diseases, including arthritis and 

depression in women, and social disadvantage experienced by women, in the form of lower 

education, increased responsibilities for housework, and lower SES leading to worse access to 

healthcare and to higher morbidity (Arber & Cooper, 1999; Da Silva Alexandre et al., 2012; Zeki Al 

Hazzouri et al., 2011; Zunzunegui et al., 2015). Critical disability perspectives highlight the ways that 

other environmental or contextual elements, such as cultural values, unequal distribution of 

wealth, and power relations that support ableist assumptions and physical environments, shape 

the occurrence and experience of disability, although such factors are often not discussed explicitly 

in research addressing disability and ageing (Grenier, 2005). 

In the case of Chile, one reason for these differences between older men and women could be 

the increased socioeconomic disadvantage women face, including lower rates of employment and 
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education, and lower earnings (2009; OECD, 2014; SENAMA, 2008). Another reason could be the 

reported lower levels of physical activity between older men and women in Chile: 32% of men 

compared to 23.2% of women report engaging regularly in physical activity (SENAMA, 2013). 

Furthermore, higher prevalence of certain conditions, such as arthritis or depression, might make 

women more vulnerable to functional limitations. For example, in the CASEN 2015 sample, we 

found that older women had 1.3 times higher odds of suffering from hypertension, 1.3 times higher 

odds of suffering from diabetes, and 3.2 times higher odds of suffering from depression than older 

men (results not presented here but available upon request). 

The results also showed that being affiliated with the public healthcare provider (FONASA) 

was associated with more difficulties in experiencing ADLs for older women than men. Despite 

recent health reforms aimed at addressing equity issues in healthcare, the stratification of the 

healthcare system persists (Rotarou & Sakellariou, 2017; Unger et al., 2008). Older women might be 

particularly disadvantaged, due to lower employment and lower wages, leading to reduced 

ability to pay for timely and good-

quality healthcare services or access to preventive services that the private healthcare sector offers. No 

significant gender disparities were observed for people accessing private healthcare through an 

ISAPRE, indicating most likely the protective role of high SES independent of gender. 

The rapid demographic and epidemiological changes in Chilean society have led to higher 

longevity and higher prevalence of non-communicable and lifestyle disease, a fact that makes 

imperative the design of ageing-related public policies (Marin & Wallace, 2002). Most people in 

Chile continue living in the community into old age, rather than moving into residential care. Marin 

et al. (2004) found that only 2% of older Chileans lived in residential care, indicating the important 

role of families in taking care of older people and supporting them to live in the community, 

coupled with the unaffordability of residential care for many people (Pereira et al., 2007). In a 

recent survey, over 80% of the participants (people over 60 years of age) responded that helping 

older people carry out basic and instrumental ADLs was the primary responsibility of the family 

(SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, 2013). Demographic changes suggest this might not 

be possible in the future, as social changes might make it difficult for families to continue caring 

for older family members, as it has happened in other countries in South America (see for 

example Biehl, 2012), unless they are supported (Pereira et al., 2007). This will require new 

models of care and an increased role of the state and of civil society. 

As this study shows, gender shapes disadvantage for women, who experience higher difficulties 

in carrying out ADLs. Laliberte Rudman (2016) argues that „“the duty to age well” may be 

differentially achievable according to gender‟ (p. 324). Reporting on results from the SABE study 

in Brazil on disabilities in ADLs, Da Silva Alexandre et al. (2012) conclude that „women have a 

greater incidence of disability under conditions of social vulnerability and chronic disease‟ (p. 434). 

Reporting on findings from the same study, Zunzunegui et al. (2009) conclude that there is a „lack 

of differential vulnerability of women and men in LAC populations [Latin American and Caribbean]‟ 

and argue for „the need to develop a wider conceptual framework including additional biological 

and social factors‟ (pp. 240–241) to explain the gender differences in self-reported health status, 

including ability to perform ADLs. 

More than an individual responsibility, gender and successful ageing 
By making ageing into an individual responsibility, successful ageing discourses discount the social 

context within which ageing occurs and instead convey the message that independence is possible 

for all, as long as they make the „right‟ choices (Boudiny, 2013; Laliberte Rudman, 2015). Exploring 

care structures for older people in Chile, Pereira et al. (2007) argued that „the general philosophy 

informing the new policy initiatives has been to encourage autovalencia (self-reliance), and 

envejecimiento sano y activo (healthful and active ageing)‟ (p. 2098). These values are linked with 

neoliberal discourses of ageing, which frame health and independence as a responsibility (Asquith, 

2009), the responsibility for „successful ageing‟ (Rowe & Kahn, 1996). Inequalities in opportunities 
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for people to age well with reduced morbidity (Sadana, Blas, Budhwani, Koller, & Paraje, 2016) can 

turn this responsibility into an added burden in people‟s lives. The encroachment of neoliberalism 

in the domestic sphere of ageing and also caring (see for example Han, 2012) can further 

disadvantage women. Although independence and continuing activity are, in fact, desired by 

many – if not most – older people, they are not always possible, due to a variety of reasons that 

can include ill health, disability, or socioeconomic conditions. 

The need to develop policies sensitive to the specific issues faced by women has been 

recognised by the Chilean Government at least since 2009 (SENAMA, Servicio Nacional del 

Adulto Mayor, 2009). Such policies need to be guided by approaches sensitive to the differential 

capabilities experiences by different people (Stephens, 2017). Acknowledging inequalities between 

the experiences of older women and men, SENAMA (2017) recognised the need to develop 

initiatives that are sensitive to the unique problems faced by older women. At the time of writing 

(May 2018), no initiatives specifically targeting gender inequalities had been announced. 

The very high rate of people living in the community, combined with the very low provision of 

residential care establishments, might necessitate the introduction of ways to care for this popula-

tion in the community, as also suggested by Marin and Wallace (2002). Community-based pro-

grammes, at the primary care level, that can screen for and address functional limitations in 

carrying out basic and instrumental ADLs could go a long way in addressing problems and prevent 

further disability. Such programmes, however, need to be sensitive to the gendered nature of 

ageing, as Foster and Walker (2013) argue, and (a) acknowledge the sociocultural conditions that 

make women more at risk for experiencing difficulties, (b) be complemented by prevention policies 

and advocacy initiatives that address the structural factors underpinning the gender differences in 

difficulties performing ADLs, and (c) be combined with an information campaign, since a 

large percentage of older people in Chile are not aware of the role of community-based 

programmes, including day centres (SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, 2013). 

Limitations 
 

One of the limitations of the study is that we cannot make any causal inferences as to the 

reasons for gender differences in experiences of performing ADLs for older people in Chile, due 

to the cross-sectional nature of the data. Furthermore, it should be noted that there could be 

some bias in our sample due to the inclusion of older healthy people, and a higher percentage 

of women (as mortality of men is higher than women‟s). Another limitation is that we could not 

explore whether gender differences in carrying out ADLs have changed over time, since the 

current set of questions regarding ADLs has only been included in the CASEN survey since 

2013. Furthermore, in the 2015 CASEN survey, difficulties in performing ADLs are self-reported, 

which might have an impact on validity and reliability. We found no information regarding 

response bias in the CASEN survey and how they were addressed. However, self-reported 

instruments of functional disability have been reported to be valid in previous epidemiological 

studies (Ferraro & Su, 2000). Also, there could be gender differences in reporting functional 

limitations, with men being more hesitant to report (Murtagh & Hubert, 2004). Another limita-

tion is that only people living in the community were included in the CASEN, excluding people 

living in residential care. This, however, might not have excluded many people: exploring the 

place of death in many countries, Broad et al. (2013) reported that 0% of people in Chile died 

in a residential care setting (although there are questions about how this was measured). 

Conclusions 
 

Using Chile as a case study, in this article we explored gender differences in functional disability. 

This study adds to a body of literature that focuses on the interplay between old age, gender, 

functional limitations, and healthcare provision. Through the use of cross-sectional data, we found 
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that women consistently reported more problems performing ADLs. The affiliation with the 

public health provider also led to gender differences in ADL performance. It is essential that 

more information be collected in order to explore the reasons for these differences and how they 

create differential abilities for men and women in achieving successful ageing. We argue that 

within the changing demographic, epidemiological, and social landscape of Chilean society it is 

important that public health initiatives be developed to prevent functional disability, taking into 

account the fact that women appear to face greater disadvantage than men. 
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Jumlah lansia yang berada di wilayah Puskesmas Wates Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2.647 jiwa 

terdiri dari kemandirian A berjumlah 1.035 jiwa, kemandirian B berjumlah 1.584 dan kemandirian C 

berjumlah 28 jiwa. Hal ini di karena faktor kondisi kesehatan, kondisi sosial, dukungan keluarga dan 

kondisi ekonomi lansia yang mempengaruhi kemandirian lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan faktor kondisi kesehatan, kondisi sosial, dukungan keluarga dan kondisi ekonomi 

dengan kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari di Puskesmas Wates Lampung 

Tengah.Jenis penelitian adalah kuantitatif. Desain penelitian dengan pendekatan cross sectional. Sampel 

dalam penelitian ini adalah semua lansia yang berjumlah 157 lansia. Pengumpulan data dengan 

menggunakan kuisioner dan dianalisa dengan menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 

ada hubungan yang bermakna antara kondisi kesehatan, kondisi sosial dan dukungan keluarga dengan 

kemandirian lansia sedangkan kondisi ekonomi tidak ada hubungan kemandirian lansia. Analisa peneliti 

dapat menyimpulkan ada bahwa faktor kesehatan, sosial, dan dukungan keluarga mempengaruhi 

kemandirian lansia. Saran bagi instansi kesehatan agar meningkatkan program penyuluhan pada 

masyarakat tentang lansia guna membantu meningkatkan angka harapan hidup pada lansia. 
 

Kata Kunci : Kemandirian, Kesehatan, Sosial, Dukungan Keluarga, Ekonomi 

 

LATAR BELAKANG 
 

Meningkatnya usia harapan hidup 

penduduk Indonesia membawa 

konsekuensi bertambahnya jumlah lansia. 

Abad 21 ini merupakan abad lansia (era of 

population aging), karena pertumbuhan 

lansia di Indonesia akan lebih cepat 

dibandingkan          negara-negara lain. 

Indonesia diperkirakan mengalami aged 

population     boom pada     dua     dekade 

permulaaan abad 21 (Suwoko, 2004) 

Menurut data Perserikatan Bangsa-

Bangsa, Indonesia diperkirakan mengalami 

peningkatan jumlah warga berusia lanjut 

yang tertinggi di dunia, yaitu 4,14%, hanya 

dalam waktu 35 tahun (1990-2025), 

sedangkan di tahun 2020 diperkirakan 

jumlah     penduduk      lanjut      usia akan 

mencapai 25,5 juta jiwa (Soejono, 2009 

dalam Margi, 2014).      Pada tahun 2010 

jumlah penduduk lansia di Indonesia 

diproyeksikan sebesar 7,58% dan pada 

tahun 2035 menjadi sebesar 15,77% (BPS, 

2013). 
Jumlah       penduduk       lansia       di 

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013 

sebanyak 82.981 jiwa. Sedangkan jumlah 

lansia yang berada di wilayah Puskesmas 

Wates Kabupaten Lampung Tengah 

sebesar 1.599 jiwa terdiri dari kemandirian 

A berjumlah 1.017 jiwa, kemandirian B 

berjumlah 578 dan        kemandirian C 

berjumlah 4 jiwa (Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lampung Tengah     2014). 

Adapun      yang aktif     berkunjung ke 

Puskesmas Wates selama tahun 2014 

sebanyak 157 orang. 

Salah satu permasalahan yang 

ditimbulkan     dari     peningkatan     jumlah 

penduduk lansia adalah peningkatan rasio 

ketergantungan lanjut usia (old     age 

dependency ratio). Setiap usia produktif 

semakin banyak menanggung penduduk 

lansia. Pada saat ini, Indonesia telah masuk 

dalam jendela peluang kependudukan sejak 

tahun 2005 sampai 2050 (menurut UN 

ESCAP dalam Rinajumita, 2011). 

Meningkatnya jumlah lanjut usia 

akan menimbulkan berbagai permasalahan 
yang kompleks bagi lanjut usia itu sendiri 
maupun bagi keluarga dan masyarakat. 
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Secara alami proses menjadi tua 

mengakibatkan para lanjut usia mengalami 

perubahan fisik      dan      mental,      yang 

mempengaruhi     kondisi     ekonomi     dan 

sosialnya. Perubahan-perubahan tersebut 

menuntut dirinya untuk menyesuaikan diri 

secara terus menerus.      Apabila proses 

penyesuaian diri dengan lingkungannya 

kurang berhasil maka timbulah berbagai 

masalah (Rinajumita, 2011). Harlock 

(1979) dalam Sunyoto (1994) menjelaskan 

ada beberapa      masalah      yang      dapat 

menyertai           lansia           yaitu:           (1) 

Ketidakberdayaan fisik yang menyebabkan 

ketergantungan     pada     orang     lain     (2) 

Ketidakpastian         ekonomi         sehingga 

memerlukan perubahan total dalam pola 

hidupnya (3) Membuat teman baru untuk 

mendapatkan ganti mereka yang telah 

meninggal           atau           pindah           (4) 

Mengembangkan     aktifitas     baru     untuk 

mengisi waktu luang yang bertambah 

banyak, dan (5) Belajar memperlakukan 

anak-anak yang telah tumbuh dewasa. 

Untuk dapat hidup secara mandiri 

lansia harus mampu menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 

Suhartini (2004) dalam penelitiannya 

menyatakan ada beberapa faktor yang 

berhubungan dengan kemandirian pada 

lansia yaitu kondisi kesehatan, kondisi 

sosial, dukungan keluarga dan kondisi 

ekonomi.       Lansia dapat mandiri jika 

kondisi kesehatannya dalam keadaan baik. 

Secara sosial, lansia yang mandiri itu 

melakukan     aktivitas sosial, memiliki 

hubungan yang baik dengan keluarga dan 

mendapat dukungan dari keluarga dan 

masyarakat. Secara ekonomi memiliki 

penghasilan       dan       dapat       memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Survey awal yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal Maret 2015, dari 25 

orang yang diwawancarai diperoleh 16 

orang tidak mandiri dan 9 orang mandiri. 

Dari 16 orang yang tidak mandiri tersebut 

ada 37,5 % tidak mandiri karena faktor 

kesehatan, 31,25 % karena faktor sosial, 

18,75 % karena faktor dukungan keluarga 

dan 12,50 % karena faktor ekonomi. 
Berdasarkan     informasi     di     atas, 

peneliti       tertarik       untuk       melakukan 
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penelitian tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kemandirian lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari di 

Puskesmas Wates Lampung Tengah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan kemandirian lansia dalam 

melakukan       aktivitas sehari-hari       di 

Puskesmas Wates Lampung Tengah tahun 

2015. 
 

METODE 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yaitu penelitian yang menilai 

hubungan antara variabel-variabel yang 

diteliti dengan menggunakan desain 

analitik dengan pendekatan cross sectional 

yaitu      penelitian      untuk mempelajari 

dinamika korelasi dengan cara melakukan 

identifikasi efek      dan      faktor      risiko 

diidentifikasi     pada saat     yang     sama 

(Notoadmodjo,2010). 

Variabel Independen pada penelitian 

ini adalah kesehatan, sosial, dukungan 

keluarga dan ekonomi, sedangkan variabel 

dependennya adalah kemandirian lansia. 

Populasi penelitian ini adalah lansia 

yang berkunjung ke Puskesmas Wates 

Lampung Tengah. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik 

total populasi yaitu semua lansia yang 

berkunjung ke Puskesmas Wates Lampung 

Tengah. 

Data yang digunakan adalah data 

primer dan alat pengumpul data dalam 

penelitian ini adalah kuisioner. Dalam 

pengumpulan          data menggunakan 

enumerator      dengan      cara      melakukan 

pembagian kuesioner kepada responden 

dengan menggunakan alat bantu kuisioner 

yang berisi sejumlah pertanyaan yang 

harus dijawab oleh responden. 
Analisis data dalam dalam penelitian 

ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan 

yaitu: univariat, bivariat dan multivariat. 

Analisis Bivariat menggunkan uji chi 

square. Untuk mengetahui     hubungan 

menggunakan Resiko Relatif (RR) dan Odd 

Rasio      (OR). Dalam penelitian ini 

menggunakan OR karena merupakan jenis 

penelitian      cross      sectional.      Analisis 
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multivariatnya adalah untuk melihat 

bagaimana analisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kemandirian lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari di 

Puskesmas      Wates Lampung     Tengah 

dengan melakukan uji statistik regresi 

logistic. Dari uji multivariate ini akan 

diketahui variabel mana yang paling 

dominan            hubungannya            dengan 

kemandirian     lansia     dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari di Puskesmas Wates 

Lampung Tengah. 
 

HASIL 
 

Analisis Univariat 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

terhadap 157 orang responden diketahui 

bahwa kemandirian lansia dalam 

melakukan aktivitas       sehari-hari di 

Puskesmas      Wates     Lampung     Tengah 

sebagian besar responden mandiri yaitu 

sebanyak      107      responden      (68,0%),. 

Menurut     kondisi kesehatan          lansia 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

kondisi kesehatannya sehat yaitu 108 

responden (68,8. Menurut kondisi sosial 

lansia diketahui bahwa sebagian besar 

kondisi sosial responden bersosialisasi 

yaitu sebanyak 101 responden (64,3%). 

Menurut dukungan keluarga diketahui 

bahwa sebagian besar      responden ada 

dukungan dari keluarganya yaitu sebanyak 

117, responden (74,5%). Dan menurut 

kondisi ekonomi diketahui bahwa sebagian 

besar kondisi ekonomi responden tinggi 

penghasilan yaitu sebanyak 115 responden 

(73,2%). 
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Hasil analisa antara hubungan kondisi 

kesehatan dengan kemandirian lansia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari di Puskesmas 

Wates, diperoleh nilai p value=0,000 yang 

berarti p<α=0,05 maka dapat disimpulkan ada 

hubungan yang bermakna antara kondisi 

kesehatan dengan kemandirian lansia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil analisa 

juga diperoleh OR=86,600 artinya kondisi 

lansia yang sehat berpeluang 86 kali lebih 

tinggi untuk dapat mandiri dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. 
 
Tabel 3: Hubungan Antara Kondisi Sosial 

Dengan Kemandirian Lansia Dalam 

Melakukan Aktifitas Sehari-hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil analisa antara hubungan kondisi 

sosial dengan kemandirian lansia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari di Puskesmas 

Wates, diperoleh nilai p value=0,000 yang 

berarti p<α=0,05 maka dapat disimpulkan ada 

hubungan yang bermakna antara kondisi sosial 

dengan kemandirian lansia dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. Hasil     analisa     juga 

diperoleh OR=12,58 artinya kondisi sosial 

lansia yang bersosialisasi berpeluang 12,58 

kali untuk     dapat mandiri dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. 
 
Tabel 4: Hubungan Antara Dukungan 

Keluarga       Dengan       Kemandirian 

Lansia Dalam Melakukan Aktifitas 

Sehari-hari 
 

Analisis Bivariat 
 

Tabel 2: Hubungan Antara Kondisi Kesehatan 

Dengan Kemandirian Lansia Dalam 

Melakukan Aktifitas Sehari-hari 
 
 

Hasil analisa antara hubungan dukungan 

keluarga dengan kemandirian lansia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari di Puskesmas 

Wates, diperoleh nilai p value=0,011 yang 

berarti p<α=0,05 maka dapat disimpulkan ada 

hubungan yang bermakna antara dukungan 

keluarga dengan kemandirian lansia dalam 
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melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil analisa 

juga diperoleh OR=2,728 artinya lansia yang 

ada dukungan dari keluarganya berpeluang 2,7 

kali untuk dapat mandiri dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. 
 
Tabel 5: Hubungan Antara Kondisi Ekonomi 

Dengan Kemandirian Lansia Dalam 

Melakukan Aktifitas Sehari-hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil analisa antara hubungan kondisi 

ekonomi dengan kemandirian lansia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari di Puskesmas 

Wates, diperoleh nilai p value=0,561 yang 

berarti p>α=0,05 maka dapat disimpulkan 

tidak ada hubungan yang bermakna antara 

kondisi ekonomi dengan kemandirian lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 
 
Analisis Multivariat 

Sebelum dilakukan analisis multivariat, 

masing-masing variabel independen dilakukan 

seleksi analisis bivariat. Jika pada saat 

dilakukan uji seleksi ini nilai p <0,25 berarti 

variabel tersebut telah memenuhi syarat untuk 

masuk dalam model multivariat. Analisis 

bivariat yang menunjukkan perolehan nilai p 

dari masing-masing variabel independen 

terdistribusi pada tabel di bawah ini: 
 
Tabel 6: Hasil Analisis Seleksi Bivariat 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7: Model Lengkap Analisis Multivariat 

ISSN 1907 - 0357 
 

Tabel 8: Hasil Uji Multivariat Tahap Pertama 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa 

dari 2 (dua) variabel yang berhubungan dengan 

kemandirian lansia, sudah tidak terdapat 

variabel yang memiliki nilai p >0,05, sehingga 

tidak ada variabel yang harus dikeluarkan dari 

model. Hasil akhir multivariat dapat diketahui 

bahwa dari 2 (dua) variabel yang berhubungan 

dengan kemandirian lansia dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari (kondisi kesehatan dan 

kondisi sosial). Sedangkan variabel kondisi 

kesehatan merupakan faktor yang paling 

dominan berhubungan dengan kemandirian 

lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari di 

Puskesmas Wates Lampung Tengah Tahun 

2015 (p value =0,000 dan OR; 86.600 
 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian 

besar responden mandiri yaitu sebanyak 107 

orang (68,0%), sedangkan 50 responden 

(32,0%) lainnya tidak mandiri. 

Peneliti mencoba mengaitkan dengan 

penelitian Zakariya (2009), dengan judul 

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Kemandirian pada Lanjut Usia di Panti Sosial 

Tresna Wredha (PSTW) Budimulia 04 

Margaguna Jakarta Selatan 2009,        hasil 

penelitian baik secara deskriptif univariat 

maupun analitik bivariat dapat disimpulkan 

dari 46 responden yang telah diteliti, sebagian 

besar responden memiliki kemandirian baik 

yaitu 83% dari jumlah keseluruhannya.Lansia 

yang mandiri adalah lansia yang kondisinya 

sehat dalam arti luas masih mampu untuk 

menjalankan kehidupan pribadinya (Partini, 

2005 dalam Pravitasari, 2013). Kemadirian 

pada lansia meliputi kemampuan lansia dalam 

melakukan aktifitas sehari-hari , seperti: 

mandi, berpakaian rapi, pergi ke toilet, 

berpindah tempat, dapat mengontrol BAK, 

atau BAB, serta dapat makan sendiri (Ranah, 

2008 dalam Pravitasari, 2013). 
Menurut peneliti banyak responden yang 

mandiri dikarenakan sebagian besar responden 

kondisi kesehatannya banyak yang masih 

sehat, dukungan keluarga, dan lingkungan 

sosial yang baik sehingga banyak lansia di 
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wilayah kerja Puskemas Wates Lampung 

Tengah yang mandiri. 

Berdasarkan hasil analisa kondisi 

kesehatan lansia digambarkan bahwa sebagian 

besar responden kondisinya sehat yaitu 108 

responden (68,8%), sedangkan 49 responden 

(31,2%) kondisi kesehatannya tidak sehat. 

Sejalan dengan teori setiati dkk, (2009) dalam 

Margie, (2015) lansia sebagai proses yang 

mengubah seseorang dewasa sehat menjadi 

seorang       yang       frail       (lemah)       dengan 

berkurangnya sebagian besar cadangan sistem 

fisiologis      dan      meningkatnya kerentanan 

terhadap berbagai penyakit dan kematian 

secara eksponensial. Menua atau lansia sebagai 

penurunan seiring waktu yang terjadi pada 

sebagai besar mahluk hidup yang berupa 

kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap 

penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya 

mobilitas, serta perubahan fisiologis yang 

terkait usia. 

Didukung oleh penelitian Suhartini 

(2004) mengenai “faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian orang lanjut usia 

di kelurahan jambangan, bahwa dari faktor 

kesehatan sebagian besar baik yaitu sebanyak 

83 orang (79,8%) sedangkan sisanya pada 

kategori sedang sebanyak 21 orang (20,2%). 

Menurut pendapat peneliti bahwa 

sebagian besar responden lansia kondisinya 

sehat tetapi ada juga lansia yang kondisinya 

tidak sehat. Kondisi lansia yang tidak sehat 

dikarenakan proses menua dimana fungsi 

tubuh pada lansia sudah mengalami penurunan 

sehingga dapat menyulitkan lansia untuk 

bergerak. 

Hasil analisa data kondisi sosial lansia 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

bersosialisasi yaitu 101 orang (64,3%), 

sedangkan     56     responden     lainnya tidak 

bersosialisasi (35,7%). 

Sejalan dengan pendapat Suhartini, 

(2004) hubungan sosial yang dilakukan para 

lanjut usia adalah karena mereka mengacu 

pada teori pertukaran sosial. Dalam teori 

pertukaran sosial sumber kebahagiaan manusia 

umumnya berasal dari hubungan sosial. 

Hubungan ini mendatangkan kepuasan yang 

timbul dari perilaku orang lain.     Pekerjaan 

yang dilakukan seorang diri pun     dapat 

menimbulkan kebahagiaan     seperti     halnya 

membaca buku, membuat karya seni, dan 

sebagainya, karena pengalaman-pengalaman 

tadi dapat dikomunikasikan dengan orang lain. 

Didukung oleh penelitian Zakariya 

(2009), dengan judul Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Kemandirian pada Lanjut 
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Usia di Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) 

Budimulia 04 Margaguna Jakarta Selatan 

2009. gambaran dari hubungan sosial lansia 

menunjukkan hasil yang baik yaitu 78% 

responden kondisi sosial baik. 

Menurut pendapat peneliti kondisi sosial 

lansia sebagian besar mau bersosialisasi akan 

menambah kebahagiaan pada diri para lansia 

dimana para lansia dapat menceritakan 

keadaannya pengalamannya kepada keluarga 

dan       teman-temannya,       hal       ini bisa 

meningkatkan kualitas kesehatan para lansia. 

Data     hasil     penelitian     menunjukkan 

dukungan keluarga lansia sebagian besar ada 

dukungan yaitu sebanyak 117 orang (74,5%), 

sedangkan 40 responden (25,5%)      lainnya 

tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. 

Sejalan dengan teori Friedman, 2003 

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan 

penerimaan keluarga terhadap penderita yang 

sakit.     Keluarga     memiliki     fungsi     sebagai 

pendukung terhadap anggota keluarga lain 

yang selalu siap memberikan bantuan pada saat 

diperlukan. Dukungan       keluarga membuat 

keluarga mampu berfungsi dengan berbagai 

kepandaian dan akal. Sebagai akibatnya, hal 

ini meningkatkan kesehatan dan adaptasi 

keluarga 

Didukung oleh Penelitian Khulaifah dkk 

(2012), yang berjudul Hubungan Dukungan 

Keluarga Dengan Kemandirian Lansia Dalam 

Pemenuhan Activitie Daily Living Di Dusun 

Sembayat Timur, Kecamatan Manyar 

Kabupaten Gresik. Sebagian besar responden 

mendapat dukungan dari keluarganya yaitu 

82,4% dan tidak mendapatkan dukungan dari 

keluarganya 17,6% . 

Menurut pendapat peneliti sebagian 

besar responden ada dukungan dari keluarga 

dikarenakan kondisi lingkungan lansia yang 

tinggal di pedesaan, yang masyarakatnya 

masih menjunjung tinggi adat menghargai 

orang yang sudah lanjut usia, masyarakat 

meyakini apabila tidak menghargai dan 

menghormati orang tua akan mendapat dosa. 

Berdasarkan hasil penelitian kondisi 

ekonomi lansia sebagian besar tinggi 

penghasilan yaitu sebanyak 115 orang 

(73,2%), sedangkan 42 responden (26,8%) 

lainnya rendah penghasilan. 

Pendapatan orang lanjut usia berasal dari 

berbagai sumber. Bagi mereka yang dulunya 

bekerja , mendapat penghasilan dari dana 

pensiun. Bagi lanjut usia yang sampai saat ini 

bekerja mendapat penghasilan dari gaji atau 

upah. Selain itu sumber keuangan yang lain 

adalah keuntungan, bisnis, sewa, investasi, 
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sokongan dari pemerintah atau swasta, atau 

dari anak, kawan dan keluarga (Kartari, 1993 

dalam Suhartini, 2004). 

Berdasarkan penelitian Suhartini (2004) 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kemandirian Orang Lanjut Usia (Studi Kasus 

di Kelurahan Jambangan)”, di ketahui bahwa 

Faktor ekonomi sebagian besar responden 

mempunyai kondisi ekonomi yang sedang 

yaitu sebanyak 97 orang (93,3%) sedangkan 

yang termasuk kategori baik ada 5 orang 

(4,8%) dan yang paling sedikit adalah pada 

kategori kurang sebanyak 2 orang (1,9%). 

Menurut peneliti sebagian besar 

responden tinggi penghasilan berdasarkan 

wawancara       dengan       responden       karena 

responden banyak yang masih mampu untuk 

bekerja dan menghasilkan uang, mendapat gaji 

pensiun dan pemberian dari anak serta 

saudaranya. 

Hasil penelitian ditemukan adanya 

hubungan antara kondisi     kesehatan dengan 

kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari di Puskemas Wates Lampung 

Tengah, dimana nilai p value=0,000 yang 

berarti ada hubungan yang bermakna antara 

Kondisi kesehatan dengan kemandirian lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil 

analisa juga diperoleh OR=86,600 artinya 

kondisi lansia yang sehat berpeluang 86 kali 

lebih tinggi untuk       dapat mandiri dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

Hal ini sejalan dengan teori yang 

diungkapkan oleh Menurut Setiati dkk, 2009 

dalam Margie, 2015 Menua sebagai penurunan 

seiring waktu yang terjadi pada sebagian besar 

makhluk hidup, yang berupa kelemahan, 

meningkatnya kerentanan terhadap penyakit 

dan perubahan lingkungan, hilangnya 

mobilitas, serta perubahan fisiologis yang 

terkait usia oleh karena itu lansia mudah untuk 

sakit. Lansia yang mandiri adalah lansia yang 

kondisinya sehat dalam arti luas masih mampu 

untuk     menjalankan     kehidupan     pribadinya 

(Partini, 2005 dalam Pravitasari, 2013) 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Ratna Suhartini (2004) “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kemandirian Orang Lanjut 

Usia (Studi Kasus di Kelurahan Jambangan)”. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

yang bermakna antara kondisi kesehatan 

dengan kemandirian lansia dengan p value = 

0,000. 
Menurut pendapat peneliti kesehatan 

lansia sangat mempengaruhi kemandirian 

lansia karena apabila kondisi lansia sehat maka 

lansia dapat melakukan aktivitas tanpa dibantu 
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oleh orang lain tetapi apabila kondisi lansia 

sakit dia akan membutuhkan bantuan orang 

lain. Dalam penelitian ada lansia yang 

kondisinya tidak sehat tapi masih dapat 

mandiri dengan menggunakan alat bantu untuk 

berjalan dan memiliki semangat untuk mandiri 

sehingga tidak ingin merepotkan keluarganya. 

Saran untuk Instansi Kesehatan diharapkan 

untuk petugas kesehatan agar meningkatkan 

program penyuluhan pada masyarakat tentang 

lansia guna membantu meningkatkan angka 

harapan hidup pada lansia. 

Hasil penelitian ditemukan adanya 

hubungan antara kondisi Sosial dengan 

kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari di Puskemas Wates Lampung 

Tengah, dimana nilai p value=0,000 yang 

berarti ada hubungan yang bermakna antara 

kondisi sosial dengan kemandirian lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil 

analisa juga diperoleh OR=12,581 artinya 

kondisi sosial lansia     yang     bersosialisasi 

berpeluang 12,581 kali untuk dapat mandiri 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Sejalan dengan pendapat Soekamto ( 

1997) bahwa interaksi sosial tidak akan 

mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua 

syarat, yaitu: adanya kontak social dan adanya 

komunikasi. Berkomunikasi dengan orang 

lanjut usia merupakan hal lebih sulit lagi. Hal 

ini disebabkan lanjut usia memiliki ciri yang 

khusus dalam perkembangan usianya. Ada 

dua sumber utama yang menyebabkan 

kesulitan berkomunikasi dengan lanjut usia, 

yaitu penyebab fisik dan penyebab psikis. 

Penyebab fisik, pendengaran     lanjut     usia 

menjadi berkurang sehingga orang lanjut usia 

sering      tidak      mendengarkan      apa      yang 

dibicarakan. Secara psikis, orang lanjut usia 

merasa mulai kehilangan kekuasaan sehingga 

ia menjadi seorang yang lebih sensitif, mudah 

tersinggung sehingga sering menimbulkan 

kesalah pahaman.      Simulasi yang bersifat 

simultif/merangsang lanjut usia untuk berpikir, 

dan kemampuan berpikir lanjut usia akan tetap 

aktif dan terarah. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Penelitian Zakariya (2009), dengan judul 

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Kemandirian pada Lanjut Usia di Panti Sosial 

Tresna Wredha (PSTW) Budimulia 04 

Margaguna Jakarta Selatan 2009,        hasil 

penelitian ada hubungan yang bermakna antara 

kondisi sosial dengan kemandirian lansia (P 

value=0,007). 

Menurut pendapat peneliti kondisi sosial 
lansia sangat mempengaruhi kemandiriannya 
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karena dengan berinteraksi sosial dengan baik 

lansia dapat mengungkapkan perasaan dan 

harapannya kepada teman dan keluarganya 

bahkan berinteraksi sosial mendatang-kan 

kepuasan yang timbul dari perilaku orang lain. 

Pekerjaan yang dilakukan seorang diri pun 

dapat menimbulkan kebahagiaan seperti halnya 

membaca buku, membuat karya seni, dan 

sebagainya, karenapengalaman-pengalaman 

tadi dapat dikomunikasikan dengan orang lain. 

Apabila kondisi lansia bahagia, kesehatan 

lansia juga mengalami peningkatan sehingga 

dapat mandiri dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Saran bagi keluarga yang memiliki 

anggota keluarga lansia agar dapat memberi 

semangat kepada lansia untuk ikut dalam 

kegiatan sosial yang ada dilingkungan. 

Hasil penelitian ditemukan adanya 

hubungan antara dukungan keluarga dengan 

kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari di Puskemas Wates Lampung 

Tengah, dimana nilai p value=0,0 11 yang 

berarti ada hubungan yang bermakna antara 

dukungan keluarga dengan kemandirian lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil 

analisa juga diperoleh OR=2,728 artinya lansia 

yang ada      dukungan      dari keluarganya 

berpeluang 2 kali untuk dapat mandiri dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

Sejalan dengan teori Wills dalam 

Friedman, 2003 menyatakan bahwa dukungan 

keluarga dapat menimbulkan efek penyangga, 

yaitu dukungan keluarga menahan efek-efek 

negatif dari stress terhadap kesehatan dan efek 

utama, yaitu dukungan keluarga yang secara 

langsung          mempengaruhi         peningkatan 

kesehatan. Secara lebih spesifik, keberadaan 

dukungan sosial keluarga     yang     adekuat 

terbukti berhubungan dengan menurunnya 

mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit dan 

di kalangan lansia dapat menjaga fungsi 

kognitif, fisik, dan kesehatan emosi. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Khulaifah dkk (2012), yang berjudul 

Hubungan      Dukungan Keluarga      Dengan 

Kemandirian     Lansia      Dalam Pemenuhan 

Activitie Daily Living Di Dusun Sembayat 

Timur, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

antara dukungan keluarga dengan kemandirian 

lansia dengan p value=0,043. 

Menurut pendapat peneliti dukungan 

keluarga sangat berpengaruh kepada 

kemandirian lansia karena dapat meningkatkan 

kondisi     kesehatan     lansia sehingga     dapat 

mandiri. Dalam penelitian ini sebagian besar 

responden      mendapatkan      dukungan      dari 
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keluarga karena kondisi masyarakat di wilayah 

kerja Puskesmas Wates sudah menjadi budaya 

bahwa orang tua merupakan tempat meminta 

saran dan pertimbangan terhadap masalah yang 

terjadi di keluarga maupun di masyarakat. 

Dalam keluarga, kakek dan nenek mempunyai 

peranan sangat penting sebagai warga tertua 

yang penuh pengalaman dan kebijakan. Tetapi 

dalam penelitian ada juga lansia yang tidak 

dapat dukungan dari keluarganya dan dapat 

hidup mandiri berdasarkan hasil wawancara 

dengan responden karena keluarganya tinggal 

jauh dari rumahnya dan dia mendapat 

dukungan dari teman dan tetangganya. Saran 

bagi keluarga lansia agar dapat memberikan 

dukungan       kepada       lansia       agar dapat 

meningkatkan kondisi kesehatannya. 

Hasil penelitian ditemukan tidak ada 

hubungan antara dukungan kondisi Ekonomi 

dengan kemandirian lansia dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari di Puskemas Wates 

Lampung Tengah, dimana nilai p value=0,835 

yang berarti tidak ada hubungan antara kondisi 

ekonomi dengan kemandirian lansia dalam 

melakukan     aktivitas.     Hasil analisa     juga 

diperoleh OR=0,561 artinya kondisi ekonomi 

lansia yang tinggi penghasilannya berpeluang 

0,56 kali       untuk       dapat mandiri dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

Data hasil Sensus Tenaga Kerja 

Nasional          (Sakernas)          tahun          2011 

memperlihatkan bahwa upah yang diterima 

orang lanjut usia antara Rp.30.000,- sampai 

dengan          Rp.300.000,-          per bulan 

(Mandayati,2012).      Di perkotaan upah/gaji 

para lanjut usia yang bekerja relatif lebih tinggi 

daripada di perdesaan. Namun hal ini tidak 

berarti lanjut usia perkotaan lebih sejahtera 

daripada lanjut usia perdesaan. Adanya upah 

lanjut usia yang sangat minim jika tidak 

ditunjang dengan dukungan finansial dari 

pihak lain baik anggota keluarga maupun 

orang lain tidak dapat berharap bahwa lanjut 

usia tersebut akan hidup dalam kondisi yang 

menguntungkan. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Suhartini (2004) “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kemandirian Orang Lanjut 

Usia (Studi Kasus di Kelurahan Jambangan)” 

menunjukkan hasil faktor ekonomi dengan 

kemandirian lansia tidak ada hubungan dengan 

p value = 0,156 dimana p>α 0,05. 

Menurut peneliti berdasarkan 

wawancara dengan responden kondisi ekonomi 

tidak berpengaruh terhadap kemandirian lansia 

karena meskipun     rendah     pendapatannya 

responden masih mendapatkan     pelayanan 
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kesehatan secara gratis di puskesmas dan 

rumah sakit, responden yang rendah 

penghasilannya hampir semua     mendapatkan 

kartu jamkesmas sehingga kesehatannya dapat 

terjamin. Selain itu mereka juga banyak 

mendapat     dukungan dari keluarga dan 

masyarakat di sekitar mereka tinggal. Saran 

bagi     lansia     agar dapat     mengembangkan 

ketrampilan yang dimilikinya agar dapat 

meningkatkan kondisi ekonominya. 

Faktor yang paling dominan 

berhubungan     dengan     kemandirian     Lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil 

penelitian ditemukan variabel yang paling 

dominan pada penelitian ini adalah variabel 

kondisi kesehatan lansia dengan nilai OR 

86,600. 

Sesuai dengan teori Setiadi dkk, 2009 

dalam Margie, 2015 Menua sebagai penurunan 

seiring waktu yang terjadi pada sebagian 

makhluk hidup, yang berupa kelemahan, 

meningkatnya kerentanan terhadap penyakit 

dan perubahan lingkungan, hilangnya 

mobilitas, serta perubahan fisiologis yang 

terkait usia oleh karena itu lansia mudah untuk 

sakit. Lansia yang mandiri adalah lansia yang 

kondisinya sehat dalam arti luas masih mampu 

untuk     menjalankan     kehidupan     pribadinya 

(Partini, 2005 dalam Pravitasari, 2013). 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Suhartini (2004) “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kemandirian Orang Lanjut 

Usia (Studi Kasus di Kelurahan Jambangan)”. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel yang 

paling berhubungan dengan kemandirian lansia 

adalah variabel kondisi kesehatan dengan nilai 

OR 86,600. 

Menurut pendapat peneliti kesehatan 

lansia sangat mempengaruhi kemandirian 

lansia karena apabila kondisi lansia sangat 

sehat maka lansia dapat melakukan aktivitas 

tanpa     dibantu     oleh orang     lain. Dalam 

penelitian ada lansia yang kondisinya tidak 

sehat tapi masih dapat mandiri dengan 

menggunakan alat bantu untuk berjalan dan 

memiliki semangat untuk mandiri sehingga 

tidak ingin merepotkan keluarganya. Saran 

untuk Instansi Kesehatan diharapkan petugas 

kesehatan agar meningkatkan      program 

penyuluhan pada masyarakat tentang lansia 

guna membantu meningkatkan angka harapan 

hidup pada lansia. 
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan,     maka 

peneliti menyimpulkan bahwa di Puskemas 

Wates Tahun 2015 sebagian besar responden 

yang mandiri sebanyak 107 (68,0%), dalam 

kondisi sehat sebanyak 108 (68,8%), yang 

bersosialisasi sebanyak 101 (64,3%), yang 

mendapatkan dukungan     dari keluarganya 

sebanyak 117 (74,5%) dan yang kondisi 

ekonomi dengan penghasilan tinggi yaitu 

sebanyak 115 (73,2%). 

Berdasarkan analisis lebih lanjut 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

kondisi kesehatan dengan kemandirian lansia 

dalam melakukan      aktivitas      sehari (p 

value=0,000), ada hubungan antara kondisi 

sosial       dengan kemandirian lansia dalam 

melakukan         aktivitas sehari-hari         (p 

value=0,000), ada hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kemandirian lansia dalam 

melakukan         aktivitas sehari-hari         (p 

value=0,012) dan tidak ada hubungan antara 

kondisi ekonomi dengan kemandirian lansia 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari (p 

value=0,56). 

Selanjutnya disimpulkan pula bahwa 

faktor yang paling berhubungan kemandirian 

lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari 

adalah variabel kondisi kesehatan dimana nilai 

OR=86,600. 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis 

menyarankan agar petugas kesehatan 

meningkatkan     program     pendidikan pada 

masyarakat tentang lansia guna membantu 

meningkatkan angka harapan hidup pada lansia 

dengan menggunakan alat bantu booklet, 

poster dan lain-lain serta untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel 

lain yang secara teori ada hubungannya dengan 

kemandirian     lansia      dan dengan     lokasi 

penelitian yang lebih besar petugas kesehatan 

diharapkan membuat program preventif untuk 

menjaga kesehatan       lansia       diantaranya 

melakukan pemeriksaan fisik pada lansia dan 

program pemeriksaan kesehatan agar kondisi 

kesehatan lansia dapat dimonitoring. 
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ABSTRAK 
Meningkatnya usia harapan hidup penduduk dapat menyebabkan peningkatan jumlah lansia dari tahun 

ketahun. Peningkatan jumlah lansia akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti 

meningkatnya penyakit degeneratif dan kanker yang menyebabkan penurunan produktifitas lansia. 

Penurunan produktifitas pada lansia terjadi karena penurunan fungsi, sehingga dapat menyebabkan 

lansia mengalami penurunan kemandirian dalam melaksanakan kegiatan harian. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah mengidentifikasi gambaran tingkat kemandirian dalam memenuhi activities daily 

living. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling sebanyak 21 lansia yang berusia 60 – 69 tahun di Panti Sosial Tresna 

Wredha Senjarawi. Instrumen menggunakan barthel index. Teknik analisa data menggunakan 

distribusi frekuensi. Hasil penelitian gambaran tingkat kemandirian lansia (60 – 69 tahun) dalam 

memenuhi activities daily living menunjukan bahwa sebagian besar lansia sebanyak 15 orang (72%) 

termasuk dalam ketergantungan sebagian, 3 orang (14 %) termasuk mandiri dan 3 orang (14%) 

termasuk dalam ketergantungan total. Bahwa sebagian besar lansia di Panti Sosial Tresna Wredha 

Senjarawi memiliki ketergantungan sebagian dalam menjalani aktifitas kehidupannya. Diharapkan 

dapat dikembangkan program – program kesehatan bagi lansia yang dapat meningkatkan kemandirian 

lansia. 

Kata Kunci : kemandirian, lansia & activities daily living 
 

ABSTRACT 
The increase in people’s life expectancy may result to the rise in elderly people population from year 

to year. The rise number in elderly people will lead to various health problems such as the increase of 

degenerative diseases and cancer that affect the decline in elderly people’s productivity. The decrease 

in elderly people’s productivity is caused by the reduction in function so that it will lead to the 

decrease in elderly people’s independence level in following daily activities. The purpose of this 

research is to identify elderly people’s independence level in fulfilling activities of daily living. The 

current research employed descriptive quantitative, which also applied total sampling as the 

technique to collect data. The samples were 21 elderly people (aged 60 – 69 years old) in Senjarawi 
Social Residential. Barthel index was utilized as the research instrument, while frequency distribution 

was also employed to analyze the research data. The research result on elderly people’s 

independence level (aged 60–69 years old) in fulfilling activities daily living revealed that most of 

elderly people, 15 persons (72%), were considered to be partially dependent, 3 persons (14 %) were 

categorized as independent, while the other 3 persons (14%) were considered as fully dependent. 

Based on the findings. That most of elderly people in Senjarawi Social Residential are considered as 

partially dependent. Suggests that healthcare programs for elderly people should be developed in 

order to improve elderly people’s independence. 

Keywords: independence, elderly people & activities daily living 
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PENDAHULUAN 
Salah satu indikator dari suatu 

keberhasilan pembangunan nasional dilihat dari 

segi kesehatan adalah semakin meningkatnya 

usia harapan hidup penduduk. Berdasarkan 

sumber dari World Population Prospects tahun 

2012, bahwa penduduk Indonesia antara tahun 

2015 – 2020 memiliki proyeksi rata – rata usia 

harapan hidup sebesar 71,7%. Meningkat 1% 

dari tahun 2010 – 2015. Meningkatnya usia 

harapan hidup,        dapat        menyebabkan 

peningkatan jumlah lanjut usia (lansia) dari 

tahun ketahun (Kemenkes RI, 2012). 

Pengaruh peningkatan populasi usia 

lanjut ini akan sangat tampak pada hal ekonomi 

dan sosial, dimana seperti kita ketahui saat ini 

angka kejadian penyakit kronis, degeneratif, 

maupun berbagai macam kanker semakin 

meningkat, juga angka kematian akibat 

penyakit-penyakit tersebut yang meningkat. 

Kecacatan akibat penyakit degeneratif pun 

tidak akan terhindarkan, sehingga menurunkan 

produktifitas para usia lanjut. Penurunan 

produktifitas dari kelompok usia lanjut ini 

terjadi karena     terjadi     penurunan     fungsi, 

sehingga akan menyebabkan kelompok usia 

lanjut        mengalami penurunan dalam 

melaksanakan kegiatan harian seperti makan, 

ke kamar mandi, berpakaian, dan lainnya dalam 

Activities Daily Living(ADL). Lansia dirasakan 

semakin     mirip     dengan anak-anak, dalam 

ketergantungan         pemenuhan         kebutuhan 

dasarnya, hal inilah yang menyebabkan pada 

akhirnya lansia dikirim ke panti wreda (David, 

2013) 

Menurut Guntur (2006) mengatakan 

bahwa proses menua adalah suatu proses 

menghilangnya secara perlahanlahan 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri 

atau mengganti dan mempertahankan fungsi 

normalnya, sehingga tidak dapatbertahan 

terhadap       infeksi       dan       memperbaikinya 

kerusakan yang diderita. Menurut Orem (2001) 

menggambarkan lansia sebagai suatu unit yang 

juga menghendaki       kemandirian dalam 

mempertahankan      hidup,      kesehatan      dan 

kesejahteraannya. Faktor yang mempengaruhi 

tingkat kemandirian lansia dalam melakukan 

aktivitas sehari – hari seperti usia, imobilitas 

dan mudah jatuh (Ediawati, 2012). 

Perubahan fisik yang terjadi pada 

lansia tentunya akan mempengaruhi 

kemandirian lansia.      Kemandirian adalah 

kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung 

pada orang lain, tidak terpengaruh pada orang 

lain dan bebas mengatur diri sendiri atau 

aktivitas seseorang baik individu maupun 

kelompok     dari     berbagai     kesehatan     atau 

penyakit (Ediawati, 2012). Kemandirian pada 

lansia sangat penting untuk merawat dirinya 

sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar 

manusia. Meskipun sulit bagi anggota keluarga 

yang lebih muda untuk menerima orang tua 

melakukan aktivitas sehari-hari secara lengkap 

dan lambat. Dengan pemikiran dan caranya 

sendiri lansia diakui sebagai individu yang 

mempunyai karakteristik yang unik oleh sebab 

itu perawat membutuhkan pengetahuan untuk 

memahami kemampuan lansia untuk berpikir, 

berpendapat dan mengambil keputusan untuk 

meningkatkan kesehatanya (Atut, 2013). 

Lanjut usia sebagai individu sama 

halnya dengan klien yang digambarkan oleh 

Orem (2001) yaitu suatu unit yang juga 

mengehendaki kemandirian            dalam 

mempertahankan      hidup,      kesehatan      dan 

kesejateraannya. Kemandirian pada lanjut usia 

tergantung        pada        kemampuan        status 

fungsionalnya dalam melakukan aktivitas 

sehari – hari (Ediawati, 2012). 

Dalam kamus psikologi kemandirian 

berasal dari kata “independen” yang diartikan 

sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak 

tergantung pada orang lain dalam menentukan 

keputusan dan adanya sikap percaya diri 

(Husain, 2013). Kemandirian merupakan sikap 

individu yang diperoleh secara komulatif dalam 

perkembangan dimana individu akan terus 

belajar untuk bersikap mandiri dalam 

menghadapi berbagai situasi di lingkungan, 

sehingga     individu mampu     berfikir     dan 

bertindak      sendiri.      Dengan kemandirian 

seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk 

berkembang ke yang lebih mantap (Husain, 

2013).Kemandirian                  lansia dalam 

ADLdidefinisikan        sebagai        kemandirian 

seseorang dalam      melakukan aktivitas dan 

fungsi - fungsi kehidupan sehari - hari yang 

dilakukan oleh manusia      secara rutin dan 

universal (Ediawati, 2013). Untuk menilai ADL 

digunakan berbagai      skala      seperti      Katz 

Index,Barthel       yang       dimodifikasi,       dan 

Functional      Activities Questioner      (FAQ) 

(Ediawati, 2013). 

Meningkat jumlah penduduk suatu 

negara maka menyebabkan terjadinya 

perubahan struktur penduduk negara tersebut. 

Perubahan struktur penduduk tersebut dapat 

mempengaruhi angka beban ketergantungan, 

terutama bagi penduduk lansia. Perubahan ini 

menyebabkan angka ketergantungan lansia 

menjadi     meningkat. Rasio ketergantungan 

penduduk tua (old dependency ratio) adalah 

angka         yang         menunjukkan         tingkat 

ketergantungan      penduduk tua      terhadap 

penduduk      usia      produktif.      Angkatersebut 

merupakan perbandingan      antara      jumlah 

penduduk tua (60 tahun ke atas) dengan jumlah 

penduduk produktif (15-59 tahun).Angka ini 

mencerminkan besarnya beban ekonomi yang 

harus ditanggung penduduk produktif untuk 

membiayai penduduk tua (Kemenkes RI, 

2012). 
Hasil dari data SUSENAS 

menunjukkan          bahwa          angka rasio 

ketergantungan penduduk lansia pada tahun 
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2012 adalah sebesar 11,90 %. Angka rasio 

sebesar 11,90% menunjukkan bahwa setiap 100 

orang pendudukusia produktif harus 

menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia. 

Namun       bila dibandingkan per       jenis 

kelamin,angka rasio ketergantungan penduduk 

lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan 

dengan penduduk lansia laki-laki (12,95% 

berbanding 10,86%)(Kemenkes RI, 2012). 

Lansia di Indonesia memiliki angka 

kesakitan di daerah perkotaan yaitu sebesar 

24,77 % yang artinya bahwa setiap 100 orang 

lansia di perkotaan pada tahun 2012 terdapat 24 

lansia yang sakit. Sedangkan dipedesaan 

28,62% yang berarti bahwa setiap 100 lansia di 

pedesaan pada tahun 2012 terdapat 28 lansia 

yang sakit. Perlu diperhatikan bahwa lansia 

yang memiliki penyakit (dalam keadaan sakit) 

pastinya akan mengalami gangguan dari 

kemandirian lansia atau lansia tersebut akan 

memiliki ketergantungan terhadap anggota 

keluarganya.     Dan lansia     yang memiliki 

penyakit pula merupakan salah satu penyebab 

dari ketidakmandirian lansia(Kemenkes RI, 

2012). 

Ketergantungan lanjut usia disebabkan 

kondisi orang lansia banyak mengalami 

kemunduran fisik maupun psikis. Sedangkan 

bila dilihat dari tingkat kemndiriannya yang 

dinilai       berdasarkan       kemampuan untuk 

melakukan aktifitas sehari – hari. Kurang 

imobilitas fisik merupakan masalah yang sering 

dijumpai pada pasien lanjut usia akibat 

berbagai     masalah fisik, psikologis,     dan 

lingkungan yang     di     alami     oleh     lansia. 

Imobilisasi dapat menyebabkan komplikasi 

pada hampir semua sistem organ. Kondisi 

kesehatan mental lanjut usia menunjukkan 

bahwa pada umumnya lanjut usia tidak mampu 

melakukan aktifitas sehari – hari (Malida, 

2011). 

Penduduk lansia berlatar belakang 

pekerja informal perlu diberdayakan dan 

dibekali keterampilan oleh kelompok 

masyarakat     atau komunitas     yang dibina 

pemerintah. Hal itu dilakukan agar mereka 

tetap produktif. Serta mengingatkan agar warga 

lansia jangan diposisikan sebagai obyek dalam 

segala hal. Mereka semestinya ditempatkan 

sebagai     subyek     dengan     melibatkan     dan 

memberi mereka keleluasaan berekspresi. Hal 

itu akan membuat mereka tetap berdaya dan 

tidak        mengalami        depresi        (BKKBN, 

2014).Peran perawat sangat diperlukan untuk 

mempertahankan derajat kesehatan para lansia 

pada taraf setinggi – tingginya sehingga 

terhindar dari penyakit/ gangguan, sehingga 

lansia     tersebut     masih     dapat     memenuhi 

kebutuhan dengan mandiri (Malida, 2011). 

Dilakukannya pengkajian dengan 

menggunakan Barthel Index sangatlah penting, 

terutama ketika terjadi hambatan     pada 

kemampuan lansia dalam melaksanakan fungsi 

kehidupan sehari – harinya. Kemampuan 

fungsional ini harus dipertahankan semandiri 

mungkin.      Dari      hasil      penelitan      tentang 

gangguan      status      fungsional merupakan 

indikator penting tentang adanya penyakit pada 

lansia. Pengkajian status fungsional dinilai 

penting         untuk         mengetahui         tingkat 

ketergantungan. Dengan kata lain, besarnya 

bantuan     yang diperlukan     dalam aktivitas 

kehidupan sehari – hari (Ediawati, 2013). 

Hasil penelitian mengenai tingkat 

kemandirian lansia yang dilakukan di Desa 

Tualango Kecamatan     Tilango Kabupaten 

Gorontalo, menunjukan bahwa dari 31 lansia 

yang menjadi responden, lansia yang tergolong 

memiliki ketergantungan berjumlah 22 orang 

dan yang mandiri berjumlah 9 orang. Jumlah 

lansia dengan ketergantungan lebih tinggi 

daripada jumlah lansia yang mandiri, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa kemandirian 

lansia dalam memenuhi ADL yang berada di 

Desa Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten 

Gorontalo belum terpenuhi. Terlihat dari 

observasi         kemandirian         lansia         yang 

ketergantungan dakam memenuhi ADLnya 

seperti melakukan aktivitas disaat waktu luang. 

Rata –      rata lansia      yang      memiliki 

ketergantungan dikarenakan keterbatasan fisik 

dan penurunan fungsi tubuh lansia yang tidak 

bisa lagi beraktifitas sepenuhnya (Husain, 

2013). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ediawati (2012) 

menyatakan bahwa di PSTW Budi Mulia 01 

Cipayung dan 03 Ciracas sebanyak 143 lansia 

yang menjadi responden terdapat 140 lansia 

memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan 3 

lansia memiliki tingkat kemandirian      yang 

rendah. Hasil analisa dapat disimpulkan bahwa 

sebagian responden di PSTW Budi Mulia 01 

Cipayung dan 03 Ciracas memiliki tingkat 

kemandirian yang tinggi. Namun, tingkat 

kemandirian yang tinggi pada lansia di panti 

disebabkan karena kondisi panti dengan latar 

belakang panti sosial dan minimnya jumlah 

caregiverdi panti tersebut. Terbatasnya bantuan 

yang diterima     lansia dari petugas     panti 

memaksa lansia untuk tetap harus mandiri 

dalam memenuhi aktivitas kemandiriannya 

dalam ADL. Banyak ditemukan lansia tetap 

memaksa untuk memenuhi ADLnya secara 

mandiri seperti tetap berusaha mandiri untuk 

pergi ke toilet walaupun sudah tidak mampu 

berjalan dengan normal. Pada beberapa lansia, 

mereka tetap berusaha untuk makan secara 

mandiri walaupun mereka sudah tidak mampu 
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untuk memasukkan lebih banyak nasi ke mulut 

karena penyakit dan kelemahan yang mereka 

miliki. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, 

data yang didapat dari tenaga kesehatan yang 

bertugas di Panti Sosial Tresna Wredha 

Senjarawi Kota Bandung, kemandirian pada 

lansia memiliki kecenderungan yang rendah. 

Hal tersebut diperkuat dengan didapatnya data 

bahwa dari jumlah keseluruhan lansia yang 

berjumlah 77 orang terdapat 30 lansia yang 

ditempatkan di ruang bangsal yaitu ruang 

dimana para lansia yang membutuhkan bantuan 

tenaga kesehatan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari – harinya seperti makan, berpindah dari 

kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya, 

kebersihan diri, aktivitas toilet, mandi, naik 

turun tangga, berpakaian, mengontrol defekasi 

dan mengontrol berkemih. 15 lansia 

diantaranya memiliki penyakit persendian dan 

menggunakan kursi roda dan 5 diantaranya 

memiliki penyakit stroke. 
 
METODE 
 

Pada penelitian ini mengukur sejauh 

manatingkat kemandirian lansia dalam 

memenuhi Activities Daily Living di Panti 

Sosial Tresna     Wredha     Senjarawi     Kota 

Bandung. 

Responden yang terlibat dalam 

penelitian ini adalah seluruh lansia yang 

berusia 60 – 69 di Panti Sosial Tresna Wredha 

Senjarawi Kota Bandung yang berjumlah 21 

lansia.. Waktu penelitian pada tanggal 9 Mei 

2016 sampai 13 Mei 2016. 

Instrumen penelitian atau alat 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Barthel Index. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan barthel index dengan 13 kriteria 

dengan hasil pengkategorian 3 kategori yaitu 

mandiri, ketergantungan sebagian dan 

ketergantungan total. Adapun index ADL 

barthel yaitu dengan 10 kriteria dan 5 kategori 

yaitu        mandiri, ketergantunga        ringan, 

ketergantungan sedang, ketergantungan berat 

dan ketergantungan total. 
 
HASIL 
 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Lansia 

Panti Sosial Tresna Wredha Senjarawi 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki – laki 6 28,5 % 

Perempuan 15 71,5 % 

Jumlah 21 100 % 

Sumber : Data Primer 
 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa 

jenis kelamin pada lansia di Panti Sosial Tresna 
Wredha Senjarawi adalah 6 lansia (28,5 %) laki 

– laki dan 15 lansia (71,5 %) perempuan 

dengan jumlah 21 lansia (100 %). 
 
Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Pada Lansia 
 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Usia Pada Lansia Panti Sosial 

Tresna Wredha Senjarawi 

Mean Median Minimal Maksimal 

(tahun)      (tahun)       (tahun)         (tahun) 

65 65 60 69 

Sumber : Data Primer 

 

Berdasarkan data table 2 dapat dilihat 

bahwa usia rata – rata lansia adalah 65 tahun. 

Usia pertengahan dari seluruh usia lansia 

adalah 65 tahun. Usia minimalnya yaitu 60 

tahun dan usia maksimalnya yaitu 69 tahun. 
 
 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasatkan Tingkat Kemandirian 
 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Tingkat Kemandirian Pada 

Lansia Panti Sosial Tresna Wredha 

Senjarawi 

Tingkat Kemandirian f % 

1. Mandiri                                 3           14 % 

2. Ketergantungan                   15          72 % 

Sebagian 

3. Ketergantungan Total           3           14 % 

Jumlah                                      21         100 % 

Sumber : Data Primer 
 

Berdasarkan data tabel 3 dapat dilihat 

bahwa tingkat kemandirian pada lansia di Panti 

Sosial Tresna Wredha Senjarawi menunjukan 

sebagian besar memiliki ketergantungan 

sebagian yaitu sebesar 15 lansia (72 %). 
 
PEMBAHASAN 

Lansia adalah proses alami yang tidak 

dapat dihindari. Semakin bertambahnya usia, 

fungsi tubuhpun mengalami kemunduran 

sehingga     lansia     lebih mudah     terganggu 

kesehatannya, baik keadaan fisik maupun 

kesehatan jiwa (Maryam dkk,2008). Karena 

keadaan     fisik yangg     banyak     mengalami 

kemunduran       sehingga       membuat lansia 

memiliki kecenderungan untuk membutuhkan 

bantuan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari 

– harinya. 

Menurut data yang didapatkan lansia 

yang mandiri ada 3 lansia (14 %), 

ketergantungan sebagian ada 15 lansia (72 %) 

dan ketergantungan total ada 3 orang (14%). 

Pada lansia dengan ketergantungan total, 2 

lansia di antaranya memiliki penyakit stroke 

dimana semua kegiatan dalam memenuhi 

kebutuhan sehari –     harinya     memerlukan 
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bantuan dan 1 lansia di antaranya memiliki 

penyakit Parkinson dengan keadaan 

ketergantungan pada obat, jika reaksi pada obat 

tersebut habis maka lansia tersebut tidak dapat 

secara mandiri memenuhi kehidupan sehari – 

harinya.      Lansia dengan ketergantungan 

sebagian, rata – rata membutuhkan bantuan 

dalam hal mencuci pakaian. 

Dalam data yang ditemukan pada saat 

penelitian dilakukan, faktor yang 

mempengaruhi kemandirian lansia yaitu usia, 

imobilitas dan mudah jatuh. Faktor pertama 

yang menentukan tingkat kemandirian lansia 

yaitu usia. Peneliti membatasi usia responden 

yaitu 60 – 69 tahun sesuai batasan usia yang 

ditentukan oleh Depkes. 

Faktor kedua yang mempengaruhi 

kemandirian lansia yaituimobilitas, Imobilitas 

sendiri merupakan ketidakmampuan lansia 

untuk bergerak     secara aktif. Pada saat 

penelitian ditemukan bahwa 3 lansia dengan 

usia 60 – 69 tahun sudah ada yang memiliki 

penyakit stroke dan Parkinson. Ketiga lansia 

tersebut       masuk ke       dalam       kategori 

ketergantungan     total     karena     saat         hasil 

pengkajian ditemukan bahwa semua kriteria 

yang tercantum dalam barthel index dilakukan 

dengan cara dibantu. Pada lansia dengan 

ketergantungan sebagian atau ketergantungan 

total     yang tidak dapat melakukan aktivitas 

secara mandiri pihak dari panti sosial sudah 

menyediakan alat bantu seperti kursi roda. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi 

kemandirian lansia yaitu mudah jatuh, sesuai 

dengan pernyataan Ediawati (2013) bila 

seseorang bertambah tua, kemampuan fisik 

dan mentalnya perlahan akan menurun. 

Kemampuan fisik dan mental yang menurun 

sering     menyebabkan jatuh     pada     lansia, 

akibatnya akan berdampak pada menurunnya 

aktivitas dalam kemandirian lansia. Pada saat 

penelitian ditemukan bahwa di panti sosial 

tersebut sudah difasilitas dengan pegangan 

tangan di setiap dinding. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Suhartini (2009) bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi kemandirian lansia yaitu 

kondisi kesehatan, kondisi sosial dan kondisi 

ekonomi. Faktor pertama     yaitu     kondisi 

kesehatan       yang       mempengaruhi       tingkat 

kemandirian lansia di Panti Sosial Tresna 

Wredha Senjarawi bahwa di panti tersebut 

sudah cukup memiliki fasilitas kesehatan 

seperti petugas kesehatan serta alat kesehatan 

yang menunjang. Namun panti belum memiliki 

jadwal yang tetap untuk memeriksa kesehatan 

seluruh lansia secara rutin. Serta kegiatan yang 

menunjang kemandirian lansia seperti senam 

lansia sudah lama tidak terlaksana. 

Faktor kedua yaitu kondisi sosial, para 

lansia di panti sudah memiliki jadwal rutinitas 

untuk mengikuti acara keagamaan atau 

beribadah bersama. Dengan mengikuti acara 

keagamaan ataupun diadakannya acara bersama 

kunjungan dari institusi atau kunjungan donator 

maka para lansia dapat meningkatkan 

sosialisasi antar lansia. 

Faktor ketiga yaitu kondisi ekonomi, 

seluruh lansia memiliki kondisi ekonomi yang 

kurang dikarenakan sudah tidak memiliki 

sumber     keuangan. Sebagian besar lansia 

tersebut sudah tidak bekerja lagi dan bagi lansia 

yang      masih memiliki keluarga      hanya 

menunggu bantuan     dari     anak-anak     atau 

saudara. Bagi lansia yang sudah tidak memiliki 

keluarga     hanya     menunggu     bantuan     dari 

donatur. Penelitian ini didukung oleh teori dari 

Nugroho (2008) bahwa kondisi lanjut usia akan 

menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi. 

Masa     pensiun     akan     berakibat turunnya 

pendapatan,        hilangnya        fasilitas-fasilitas, 

kekuasaan, wewenang dan penghasilan. 

Pada saat penelitian berlangsung 

ditemukan bahwa lansia yang mandiri memiliki 

keadaan dimana     seluruh kegiatan dalam 

memenuhi      kehidupan      harian      dilakukan 

seluruhnya      secara      mandiri      atau      tanpa 

membutuhkan bantuan. Pada lansia dengan 

ketergantungan     sebagian     kegiatan dalam 

pemenuhan        kebutuhan        harian        yang 

membutuhkan bantuan antara lain mencuci 

pakaian dan naik turun tangga. Dan pada lansia 

dengan ketergantungan total seluruh kegiatan 

pemenuhan kebutuhan hariannya membutuhkan 

bantuan. 

Tingkat kemandirian lansia dapat 

menjadi dasar bagi peran perawat dalam 

menentukan perawatan atau intervensi yang 

akan dilakukan terhadap lansia. Peran perawat 

pada lansia yang mandiri dapat memberikan 

dukungan kepada lansia agar lansia dapat terus 

mempertahankan kegiatan dalam memenuhi 

kebutuhannya sehari – hari secara ,mandiri. 

Pada lansia dengan ketergantungan 

sebagian peran perawat dapat membantu 

memenuhi kebutuhan harian lansia namun 

hanya pada kegiatan yang membutuhkan 

bantuan dan pada kegitan yang masih dapat 

dilaksanakan secara mandiri oleh lansia, peran 

perawat dapat memberikan dukungan untuk 

lansia mempertahankan kemandiriannya. Dan 

pada lansia dengan ketergantungan total peran 

perawat dapat membantu lansia untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan hariannya sesuai 

dengan kriteria yang terdapat dalam barthel 

index. 
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SIMPULAN 
 
Tingkat kemandirian lansia (60 – 69 tahun) 

dalam memenuhi ADL di Panti Sosial Tresna 

Wredha Senjarawi diperoleh bahwa sebagian 

besar lansia sebanyak 15 orang (72%) memiliki 

tingkat kemandirian dengan ketergantungan 

sebagian. 
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Abstract : Independence is very important in fillfuling the basic needs of the elderly. It can be judged 
by the ability of the elderly in performing their daily activities or often called Activity of Daily Living 
(ADL) that is bathing, dressing, toileting, and eating. In accordance with the preliminary study, the 
elderly who live alone encourages him or herself to move independently of others, while the 
elderly living with the family. The elderly activities are assisted by families who make the elderly less 
active in activities or movements. This study aims to find out the level of independence of elderly in 
Activity of Daily Living (ADL) activities in Gampong Lambhuk Ulee Kareng, Banda Aceh. This 
research used descriptive research type with cross sectional approach. The population was all 
elderly in Gampong Lambhuk Ulee Kareng, Banda Aceh. The sampling used the saturated sampling 
method as much as 70 respondents. Measurement of research variables used questioners with 
univariate analysis. The result of the research showed that some level of independency of elderly in 
Activity of Daily Living (ADL) activity in Gampong Lambhuk Ulee Kareng Banda Aceh cit is in self-
supporting category as much as 50,0%. It is expected to optimize family support for the elderly to 
remain active and independent in performing routine activities to maintain the health of the elderly 
both physically and psychosocial. 

 
 

Keywords: independence, elderly, Activities Daily Living (ADL) 
 

Abstrak : Kemandirian sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia, hal ini dapat dinilai 

dari kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas kesehariannya atau yang sering disebut 

dengan Activity of daily living (ADL) yaitu mandi, berpakaian, toileting, dan makan. Sesuai studi 

pendahuluan didapatkan lansia yang tinggal sendirian lebih mendorong dirinya untuk beraktivitas 

tanpa tergantung pada orang lain, sedangkan lansia yang tinggal bersama keluarga, aktivitas yang 

dilakukan lansia banyak di bantu oleh keluarga yang membuat lansia kurang dalam melakukan 

aktivitas atau pergerakan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuitinjauan tingkat kemandirian 

lansia dalam activities daily living (ADL) Di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota 

Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiandeskriptif dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi adalah seluruh lansia Di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota 

Banda Aceh. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh sebanyak 70 

responden. Pengukur variabel penelitian menggunakan alat ukur kuesioner dengan analisa 

univariat. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian tingkat kemandirian lansia dalam 

activities daily living (ADL) di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda 

Aceh berada pada kategori mandiri sebanyak 50,0%. Diharapkandapat mengoptimalkan 

dukungan keluarga agar lansia tetap aktif dan mandiri dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang 

rutin untuk menjaga kesehatan lansia baik secara fisik maupun psikososial. 

 
 

Kata Kunci: kemandirian, lansia, Activities Daily Living (ADL) 
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Masalah kesehatan lansia sangat Kemajuan dan tingkat ketergantungan secara fungsional. 

proses penyakit mengancam kemandirian dan Indeks ini terdiri dari 7 tingkat, sebagai hasil 

kualitas hidup dengan membebani kemampuan penilaian terhadap perihal melakukan kegiatan 

melakukan perawatan personal dan tugas sehari- 
 

hari. Untuk dapat hidup secara mandiri lansia harus 

mandi, berpakainan, ke toilet, beranjak kontinensia 
 

dan makan. Menurut Lawton adapun pengkajian 
 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan- yang dilakukan untuk mengukur kemandirian 

perubahan yang terjadi. Lansia dapat mandiri jika lansia yaitu, menggunakan telepon, berbelanja, 

kondisi kesehatannya dalam keadaan baik. Secara persiapan makan, memelihara rumah,mencuci 

sosial, lansia yang mandiri itu melakukan aktivitas pakaian, model transportasi, tanggung jawab untuk 

sosial, memiliki hubungan yang baik dengan pengobatan sendiri, kemampuan untuk menangani 

keluarga dan mendapat dukungan dari keluarga keuangan.
7 

dan masyarakat. Secara ekonomi memiliki Bahwa terdapat 600 juta jiwa lansia dan 
 

penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari.
1 

Kemandirian pada lansia dapat dinilai dari 

diperkirakan lebih dari dua kali lipatnya pada tahun 

2025, sehingga terdapat lebih dari 800 juta orang 

berusia di atas 65 tahun dan dua pertiga dari 
 

kemampuannya dalam melakukan aktivitas mereka berada di negara berkembang. Sedangkan 
 

kesehariannya. Salah satu bentuk untuk mengukur jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2014, yaitu 
 

kemandirian lansia dalam melakukan kegiatan didapatkan lansia awal sebanyak 60,93%, lansia 

sehari-hari adalah activity of daily living madya sebanyak 28,57% dan lansia tua sebanyak 

(ADL).ADL yaitu sebagai kemandirian seseorang 10,50%, dengan ratio jumlah lansia tertinggi 

dalam melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan 

harian yang dilakukan oleh manusia secara rutin 

dan universal. Penentuan kemandirian fungsional 

adalah Provinsi Aceh sebanyak 75,10% dan yang 

terendah adalah Provinsi Bali, yaitu hanya 40,95 

persen.
2 

dapat          mengidentifikasi          kemampuandan                     Sesuai dengan penelitian 
8 

tentang gambaran 

keterbatasan      klien      sehingga      memudahkan             tingkat kemandirian dalam Activity Daily Living 

pemilihan interval yang tepat.                                             (ADL) dan resiko jatuh pada lansia di Desa Pituruh 

Kemandirian berarti tanpa pengawasan,             Kabupaten Purworejo. Sejumlah 57 responden 

pengarahan atau bantuan pribadi yang masih aktif.             dilakukan     pengukuran     tingkat     kemandirian 

Seorang       lansia       yang       menolak       untuk             berdasarkan Katz Indeks dan resiko jatuh 

melakukanfungsi      dianggap      sebagai      tidak             berdasarkan Morse Fall Scale. Didapatkan bahwa 

melakukan fungsi, meskipun dianggapmampu.                    lansia di Desa Pituruh Kabupaten purworejo 

Pengkajian aktivitas dasar biasanya mengikuti             sebagian besar dalam rentang usia antara 60-74 

indeks pengukuran yang dikembangkan oleh             tahun (71.9%), mempunyai tingkat kemandirian 

Barthel, Kats, dan Lawton. Indeks ini didasarkan 
 

pada hasil evaluasi terhadap tingkat kemandirian 
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yang tinggi (100%) dan tidak mempunyai resiko 
 

jatuh (78.9%). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“tinjauan tingkat kemandirian lansia dalam 

Activities Daily Living (ADL) Di Gampong 

Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda 

Aceh”. 

 
METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia 

Di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng 

Kota Banda Aceh sebanyak 70 orang.Kemudian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara 

sampling jenuh sebanyak 70 responden. Alat 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

kuesioner . Analisa data menggunakan analisa 

univariate. 

 
HASIL PENELITIAN 

Identitas Responden 

Tabel 1 mengambarkan identitas responden 

terdiri dari, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan 

riwayat penyakit. 

 

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian 

No Karakteristik Individu f % 

 
1 

2 

Umur 

Lansia Akhir 

Manula 

 
36 

34 

 
51,0 

49,0 

 Total 70 100.0 

 
1 

2 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 
20 

50 

 
28,6 

71,4 

 Total 70 100.0 

 
1 

2 

3 

4 

Pendidikan 

Tidak Sekolah 

SD 

SMP 

SMA 

 
10 

21 

18 

21 

 
14,3 

30,0 

25,7 

30,0 

 Total 70 100.0 

 
1 

Riwayat Penyakit 

DM 

 
10 

 
14,3 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

Gout 

Hipertensi 

Katarak 

Osteoporosis 

Reumatik 

Tidak ada riwayat 

penyakit 

6 

20 

1 

1 

11 

21 

8,6 

28,6 

1,4 

1,4 

15,7 

30,0 

 Total 70 100.0 

 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

responden berumur 56-65 tahun (lansia akhir) 

yaitu berjumlah 36 responden (51,0%), mayoritas 

responden berjenis kelamin perempuan yaitu 

berjumlah 50 responden (71,4%), mayoritas 

pendidikan renponden yaitu SD yaitu berjumlah 21 

responden (30,0%), dan mayoritas responden 

mempunyai riwayat penyakit hipertensi yaitu 

berjumlah 20 responden (28,6%). 

Tingkat Kemandirian Lansia Dalam 

Activities Daily Living (ADL) 

 

Tabel 2 Tingkat Kemandirian Lansia 
DalamActivities Daily Living (ADL) 

No Kategori f % 

1 

2 

3 

4 

5 

Mandiri 

Ringan 

Sedang 

Berat 

Total 

35 

10 

5 

20 

0 

50,0 

14,3 

7,1 

28,6 

0 

 Total 70 100.0 

Berdasarkan tabel di atas bahwa sebagian 

tingkat kemandirian lansia dalam activities daily 

living (ADL) di Gampong Lambhuk Kecamatan 

Ulee Kareng Kota Banda Aceh berada pada 

kategori mandiri sebanyak 35 responden (50,0%). 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwasebagian tingkat kemandirian lansia dalam 

activities daily living (ADL) di Gampong 

Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda 

Aceh berada pada kategori mandiri sebanyak 
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jumlah 92 orang (33,7%). 

 

responden mandiri dalam melakukan aktifitas Sedangkan penelitian Rohaedi (2016), 
 

dasar atau ADL seperti makan (71,4%), transfer 

dari kursi roda ke tempat tidur dan kembali 

(termasuk duduk di tempat tidur) (65,7%), higiene 

personal (cuci muka, menyisir, bercukur jenggot, 

gosok gigi) (72,9%), naik dan turun toilet/WC 

tentang tingkat kemandirian lansia dalam activities 

daily living di Panti Sosial Tresna Werdha Senja 

Rawi. Didapatkan gambaran tingkat kemandirian 

lansia (60-69 tahun) dalammemenuhi activities 

daily living menunjukan bahwa sebagian besar 
 

(melepas/memakai pakaian, membersihkan lansia sebanyak 15 orang (72%) termasuk dalam 
 

kemaluan, menyiram WC) (67,1%), mandi (70%), ketergantungan sebagian, 3 orang (14%) termasuk 

berjalan dipermukaan datar (bila tidak dapat mandiri dan 3 orang (14%) termasuk dalam 

berjalan, dapat mengayuh kursi roda sendiri) ketergantungan total. 

(64,3%), naik dan turun tangga (50%), berpakaian                     Tingkat kemandirian lansia juga dipengaruhi 

(termasuk memakai tali sepatu, menutup releting)             oleh     identitas     renponden     yaitu     mayoritas 

(71,4%),     mengontrol     BAB     (71,4%),     dan             responden berumur 56-65 tahun (lansia akhir) 

mengontrol kandung kemih (71,4%).                                  yaitu berjumlah 51,0%. Menurut 3 umur dan status 

Bahwa ADL atau ActivityDaily Living adalah             perkembangan       seorang       menunjukkantanda 

aktivitas perawatan diri yang harus pasien             kemauan dan kemampuan, ataupun bagaimana 

lakukansetiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan             klien         bereaksiterhadap         ketidakmampuan 

tuntutan hidup sehari-hari. ADL adalah aktivitas             melaksanakan activity of daily living. Sedangkan 

yang     biasanya     dilakukan     dalam     sepanjang             mayoritas responden berjenis kelamin perempuan 

harinormal, aktivitas tersebut mencakup, ambulasi,             yaitu berjumlah 71,4%. Hasil ini sebanding dengan 

makan, berpakaian,mandi, menyikat gigi dan             hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 

berhias dengan tujuan untuk memenuhi /             (2004), dimana jumlah responden yang berjenis 

berhubungan dengan perannya sebagai pribadi             kelamin perempuan lebih banyak yaitu (69,7%) 

dalamkeluarga dan masyarakat. Kondisi yang             dibanding responden yang berjenis kelamin laki- 

mengakibatkan kebutuhanuntuk bantuan dalam laki. 
 

ADL        dapat        bersifat        akut,        kronis,                     Menunjukan         mayoritas         pendidikan 

temporer,permanen atau rehabilitative.                                renponden yaitu SD yaitu berjumlah 30,0%. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang             Menurut 3 tingkat kognitif dapat mempengaruhi 

dilakukan olehNauli (2014) tentang hubungan             kemampuan seseorangdalam melakukan activity 

tingkat depresi dengan tingkat kemandirian dalam             of daily living. Fungsi kognitif menunjukkan 

aktifitas sehari-hari pada lansia di Wilayah Kerja             proses      menerima,      mengorganisasikan      dan 

Puskesmas Tembilahan Hulu. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ingkat 

kemandirian adalah ketergantungan berat dengan 
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menginterpretasikan sensor stimulus untuk berpikir 

dan menyelesaikan masalah. Sedangkan mayoritas 

responden mempunyai riwayat penyakit hipertensi 
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ABSTRAK 
 

Latar belakang: Peningkatan pertumbuhan lansia diseluruh belahan dunia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Jumlah lansia diperkirakan akan meningkat menjadi 28,8 juta 

pada tahun 2020. Hal ini dibutuhkan kemandirian lansia agar mampu tetap produktif diusia 

senja. Semakin baik tingkat kemandirian lansia diharapkan mampu untuk meningkatkan 

status kesehatan lansia. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara Usia, 

jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan lansia terhadap tingkat kemandirian lansia. 

Metode: Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif dengan metode korelasional dan pendekatan 

cross sectional. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 43 respoden yang akan 

dianalisa dengan menggunakan pearson product moment. 

Hasil: Berdasarkan analisa diketahui bahwa terdapat hubungan antara usia dengan tingkat 

kemandirian lansia (p-value 0,000), dan terdapat hubungan negatif antara pekerjaan dengan 

kemandirian lansia (p-value 0,013). Jenis kelamin dan pendidikan responden tidak memiliki 

hubungan dengan kemandirian lansia dengan p-value masing-masing sebesar 0,241 dan 

0,313. 

Kesimpulan: hanya usia dan pekerjaan yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat 

kemandirian lansia. 

 

Kata Kunci: Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan Lansia, ADL, Posyandu 
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PENDAHULUAN                                                            Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan 

Lansia         didefinisikan         sebagai            lansia     pada     tahun     2012     dilaporkan 

seseorang yang telah mencapai usia lebih            meningkat menjadi 10,34%. Data ini 

dari 60 tahun, sedangkan World Health            menjadikan Jawa Tengah menjadi daerah 

Organization      (WHO)      mendefinisikan            kedua dengan populasi lansia tertinggi di 

lansia       adalah       sebagai       sekelompok            Indonesia (Riskesdas, 2013). Peningkatan 

penduduk yang berusia 65 tahun ke atas            jumlah lansia ini membuktikan bahwa 

(WHO,      2012;      Depkes      RI,      2014).            harapan     hidup     lansia     menjadi     lebih 

Peningkatan usia ini akan menjadikan            meningkat sehingga dibutuhkan kesehatan 

seseorang mengalami berbagai masalah lansia yang optimal. 
 

dalam     kehidupannya     seperti     masalah                     Hasil      survei      badan      kesehatan 

penurunan fisik, psikologis serta sosial            menunjukkan, sebanyak 80% lansia telah 

ekonomi (Maryam DKK., 2011).                             mengalami         ketergantungan         dalam 

Pertumbuhan lansia di dunia pada            beraktivitas (keterbatasan gerak) sebagai 

tahun 2010 sebesar 23,9 juta (9,77%),            akibat     adanya     penurunan     fungsi     sel 

sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan            (Makhfudli,     2011).     Oleh     karena     itu 

lansia diprediksi akan meningkat menjadi            dibutuhkan penanganan dan pemeriksaan 

28,8 juta (11,34%) (WHO, 2012). Angka            secara dini sehingga dapat dilakukan 

ini akan meningkat 2 kali lipat pada tahun            pencegahan dan promosi kesehatan pada 

2025 yaitu sekitar 828 juta jiwa dari total            lansia      melalui      program      pemerintah 

penduduk     dunia     (WHO,     2012).     Di            (Jatmiko, 2011). Salah satu pendekatan 

kawasan Asia, jumlah lansia diperkirakan            yang dilakukan adalah melalui penilaian 

142 juta orang dan akan meningkat 3 kali            Activity Daily Living melalui Indeks 

lipat di tahun 2050 (WHO, 2012). KATZ (Nugroho, 2004). 
 

Beberapa Negara di ASIA seperti Indeks KATZ merupakan sebuah 

Thailand,      jumlah      lansia mengalami            instrument sederhana yang digunakan 

kenaikan sebanyak 16%, sedangkan di            untuk menilai kemampuan fungsional 

Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar            AKS (Aktivitas Kehidupan Sehari-hari) 

(Riskesdas) tahun 2013 melaporkan bahwa            seperti bathing (mandi), dressing 

jumlah lansia di Indonesia mengalami            (berpakaian), toileting (pergi ke toilet), 

kenaikan sebesar 7% dari total keseluruhan            transfering (berpindah),        continence 

jumlah      penduduk      di      tahun      2012            (mengontrol BAB dan BAK), feeding 

(Riskesdas, 2013).                                                    (bantuan makan) (Nugroho, 2004; Siti, 

2005; Martono, 2009). 
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Hasil studi literature ditemukan Berdasarkan data tersebut, tujuan 

bahwa penelitian     sebelumnya hanya            penelitian ini adalah untuk mengetahui 

terfokus     pada     pengetahuan     perawat,            hubungan antara Usia, jenis kelamin, 

pendidikan kesehatan tentang ADL dan            pendidikan dan pekerjaan lansia terhadap 

pengetahuan tentang Indeks KATZ serta            tingkat kemandirian lansia. 

dukungan keluarga terhadap pemenuhan 
 

kebutuhan lansia (Setyaningsih, 2010; METODE 
 

Iskandar, 2013). Padahal kemandirian Penelitian ini berjenis Kuantitatif 

lansia juga harus dinilai dari faktor lain            dengan metode korelasi dan menggunakan 

seperti karakteristik lansia meliputi usia,            pendekatan retrospektif (Notoadmojo, 

jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan            2010). Jumlah responden dalam penelitian 

lansia itu sendiri untuk melihat            ini sebanyak 43 respoden yang akan 

pengaruhnya terhadap kemandirian lansia.              dianalisa dengan menggunakan pearson 

product moment. 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1; Korelasi antar variabel 
 

   
 

Usia 

Jenis 

Kelamin 

Pendi-

dikan 

Peker-

jaan 

Keman-

dirian  

 
1 

 Usia Pearson Correlation     

       Sig. (2-tailed) 

  N 43     

Jenis 

Kelamin 

 -.155 1    Pearson Correlation 

 .322     Sig. (2-tailed) 

 43 43     N 

Pendi-

dikan 

 -.440
** 

.066 1   Pearson Correlation 

 .003 .674    Sig. (2-tailed) 

 43 43 43    N 

 Pekerjaan Pearson Correlation -.199 .151 -.124 1  

 .202 .334 .430    Sig. (2-tailed) 

 43 43 43 43   N 

Keman-

dirian 

 .644
** 

-.183 -.158 -.375
* 

1 Pearson Correlation 

 .000 .241 .313 .013  Sig. (2-tailed) 

 43 43 43 43 43  N 
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PEMBAHASAN                                                           mengalami        ketergantungan        dan 

1. Hubungan     Antara     Usia     Dengan                  membutuhkan     bantuan     orang     lain 

Tingkat Kemandirian Lansia 
 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari- 
 

hari. 
 

hubungan positif antara usia responden Hal ini sesuai dengan penelitian 

dengan kemandirian lansia. Hal ini                  Makhfudi (2011) yang menyebutkan 

menujukkan bahwa usia sangat                  bahwa 80% dari lansia akan 

mempengaruhi     tingkat     kemandirian                  mengalami ketergantungan     seiiring 

lansia. Peningkatan usia akan diikuti                  dengan bertambahnya usia termasuk 

dengan kelemahan fungsi tubuh baik                  dalam     pemenuhan     aktivitas     daily 

fisik maupun psikologi sehingga dapat                  living. Jadi dalam hal ini dapat 

berpengaruh dengan kammpuan lansia                  disimpulkan          bahwa          semakin 

dalam kemandiriannya (Maryam,                  bertambah tingkat usia seseorang akan 

2011). 
 

Secara teori, 
 

perkembangan usia 

 
 

tahapan 
 

seseorang 

berdampak 
 

indivividu 
 

kebutuhan 

pada 
 

dalam 
 

sehari-hari 

kemampuan 
 

pemenuhan 
 

sehingga 
 

merupakan tahapan dimana seseorang dibutuhkan bantuan dari orang lain 

mengalami kemunduran baik secara (ketergantungan) baik secara parsial 

fisik maupun psikologis seiring dengan maupun total. 

bertambahnya usia (Maryam, 2011). 
 

Hal ini disebabkan karena secara fisik 2. Hubungan Antara Pekerjaan 

lansia mengalami tahapan penurunan                  Dengan Kemandirian Lansia 

organ-organ tubuh, sel imun maupun Hasil penelitian menunjukkan 

secara psikologis yang membuat lansia                  terdapat hubungan antara pekerjaan 

sering mengalami kecemasan,                  responden dengan kemandirian lansia. 

penurunan daya ingat, yang akan dapat                  Ini     membuktikan bahwa semakin 

berdampak pada masalah kesehatan                  tinggi aktivitas lansia dalam bekerja 

(Potter dan Perry, 2005; Maryam,                  akan berdampak terhadap kemandiri 

2011).                                                                       lansia dalam pemenuhan kebutuhan. 

Ditinjau dari segi kemandirian Pekerjaan yang dimaksudkan 

lansia, semakin tinggi usia seseorang                  dalam hal ini adalah sebagai bentuk 

maka akan semakin menurun                  aktivitas fisik        lansia dalam 

kemampuan fisiknya dalam memenuhi                  mempertahankan gerak, kekuatan otot 

kebutuhannya sehingga lansia akan                  dan pengisian waktu selama periode 
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pensiun (Potter dan Perry, 2005). mungkin secara fisik, sosio, dan psiko 

Mempertahankan gerakan otot dan setiap lansia memiliki penurunan 

aktivitas pada lansia adalah penting sistem organ baik secara fisik maupun 

agar tidak terjadi kelemahan otot pada fungsinya (Setyaningsih, 2010). 

lansia yang akan mempercepat lansia                          Selain itu, semakin tinggi usia 

mengalami                     ketergantungan                  seseorang,     maka     kemampuan     dari 

kemandirian (Makhfudli, 2011).                              setiap organ dalam tubuh juga akan 

Hasil lain menunjukkan, jenis                  mengalami penurunan sehingga dapat 

pekerjaan     lansia     sebelumnya     juga                  mempengaruhi fungsi organ tersebut 

mempengaruhi kualitas hidup lansia.                  dan     berdampak     pada     kemandirian 

Lansia dengan pekerja keras seperti                  lansia itu sendiri (Potter dan Perry, 

buruh     akan     lebih     terjaga     secara                  2005).    Jadi,     lansia baik     laki-laki 

fisiknya dari pada lansia yang bekerja                  maupun          perempuan          memiliki 

sebagai       karyawan.       Jadi       dapat                  kemampuan yang sama dalam bidang 

disimpulkan bahwa kebutuhan kemamdirian. 

aktivitas lansia dalam mempertahankan 

kekuatan otot adalah penting untuk            4. Hubungan        antara        pendidikan 

menjaga kemandirian lansia.                                    responden           dengan           tingkat 

kemandirian lansia 
 

3. Hubungan     antara jenis     kelamin                          Tingkat pendidikan berhubungan 

dengan tingkat kemandirian lansia                      dengan       perilaku.       Sebuah       teori 

Secara umum jenis kelamin tidak                  menyebutkan bahwa semakin tinggi 

berpengaruh     terhadap     kemandirian                  tingkat pendidikan seseorang, maka 

lansia. Secara jenis kelamin perempuan                  akan semakin tinggi pula pengetahuan 

lebih mandiri dibandingkan dengan yang didapatnya (Notoatmodjo, 2010). 

laki-laki. Hal ini dikarenakan                          Penelitian sebelumnya tentang 

perempuan sudah terbiasa sebagai ibu pengetahuan     lansia dalam kegitan 

rumah tangga yang terbiasa untuk Posyandu juga menunjukkan bahwa 

mengurus kebutuhan rumah tangga tingkat              pendidikan              akan 

sehingga membuat perempuan sering mempengaruhi      pemahaman      lansia 

beraktifitas di dalam rumah. tentang kegiatan Posyandu yang akan 

Namun secara hasil, tidak ada berdampak pada keaktifan lansia dalam 

perbedaan kemandirian pada lansia bila Posyandu (Purnanto, Purhadi, Nanda, 

ditinjau dari jenis kelamin. Hal ini 2017). 
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Namun hasil penelitian ini 4. Tidak terdapat hubungan antara 

menunjukkan      bahwa tidak      ada                  pendidikan responden dengan tingkat 

pengaruh antara tingkat pendidikan                  kemandirian lansia (p-value 0,313). 

dengan kemandirian lansia. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketersediaan 

informasi tentang lansia, banyaknya 

informasi lansia tentang pengetahuan 

lansia dalam     bidang kemandirian 

tidaklah berdampak pada kemampuan 

lansia dalam kemandirian. 

Faktor yang mungkin 

menjelaskan adalah karena faktor usia, 

kemampuan organ dan fungsi tubuh 

lansia tidaklah dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan. Jadi setiap orang dengan 

bertambahnya usia, semakin tua usia 

seseorang maka setiap organ tubuh 

juga akan mengalami penurunan baik 

sehingga      akan      berdampak pada 

kemandirian lansia (Potter dan Perry, 

2005). 

 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan; 

1. Terdapat hubungan antara usia dengan 

tingkat kemandirian lansia (p-value 

0,000), 
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Abstract 
 

Aging is a process and the final stage of human life. Along with increasing age, 

tissues and organs have decreased which makes it easy for elderly people to get 

the disease. Disease is the cause of the decline in the physical abilities of the 

elderly which affects the fulfillment of daily activities of the elderly. This study 

aims to determine the level of dependence of the elderly based on age and gender 

at PSTW Nirwana Puri Samarinda. This research is a quantitative descriptive 

study. The study population was 102 elderly people. The study sample was 51 

elderly people with purposive sampling technique. Data collection using the 

Barthel Index questionnaire, and data analysis using univariate analysis. The 

specified categories are heavy dependence, mild dependence and independence. 

Conclusion: Dependency level at all ages is independent and the mild category is 

49%, there is one elderly person with a age range of 60-74 (2%) experiencing 

severe dependence due to stroke. The level of dependence of the elderly based on 

gender is found to be heavy dependence experienced by elderly women. 
 

Keywords: level of dependency, age, gender 
 
 

Abstrak 
 

Menua merupakan proses dan tahap akhir dari kehidupan manusia. Seiring dengan 

bertambahnya usia, jaringan dan organ mengalami penurunan yang menyebabkan 

mudahnya lansia terserang penyakit. Penurunan kemampuan fisik lansia 

mengakibatkan tingkat ketergantungan lansia semakin tinggi dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar harian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

ketergantungan lansia berdasarkan usia dan jenis kelamin. di PSTW Nirwana Puri 

Samarinda. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi 

penelitian adalah 102 orang lansia. Sampel penelitian sebanyak 51 orang lansia 

dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 

Index Barthel, dan analisis data menggunakan analisis univariat. Adapun kategori 
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yang ditentukan adalah ketergantungan berat, ketergantungan ringan dan mandiri. 

Kesimpulan tingkat ketergantungan di semua golongan usia berada dalam mandiri 

dan kategori ringan yaitu 49%, terdapat satu lansia dengan rentang usia 60-74 

(2%) mengalami ketergantungan berat disebabkan penyakit stroke. Tingkat 

ketergantungan lansia berasarkan jenis kelamin ditemukan ketergantungan berat 

dialami oleh lansia perempuan. 
 

Kata Kunci: tingkat ketergantungan, usia, jenis kelamin 
 
 

Pendahuluan yang sangat mengganggu sehingga 
 

Menua merupakan proses pada akhirnya menurunkan 

alami yang akan dialami seluruh produktivitas lanjut usia. 

manusia. Menua merupakan tahap Menurut Peraturan 

akhir dari kehidupan manusia.            Pemerintah Republik      Indonesia 

Kemunduran Fisiologis dan mental            Nomor 43 Tahun 2004, lanjut usia 

pada     seorang     lanjut     usia akan            adalah       seseorang       yang telah 

menghambat               berlangsungnya            mencapai usia 60 (enam puluh) tahun 

aktivitas       kehidupan       keseharian            ke     atas.     Pertumbuhan     penduduk 

lansia. Berkurangnya kemampuan            lanjut usia (lansia) diprediksi akan 

fisik dan mental ini juga dapat            meningkat cepat di masa yang akan 

mengakibatkan ketidakmampuan            datang terutama di negara-negara 

dalam melaksanakan peranan hidup            berkembang. Indonesia sebagai salah 

secara normal 
 

Carm dalam 

(Raveena, 2017). 
 

Raveena (2017) 

satu negara berkembang juga akan 
 

mengalami ledakan jumlah penduduk 
 

mengungkapkan keterbatasan lansia, kelompok umur 0-14 tahun 

kemampuan        fisik        merupakan dan 15-49 berdasarkan proyeksi 

hambatan bagi lanjut usia untuk 2010-2035 menurun. Sedangkan 

menikmati hari tua yang sehat dan kelompok umur lansia (50-64 tahun 

tenang. Menurunnya     fungsi alat dan 65+) berdasarkan proyeksi 2010-

tubuh mengatasi gerak lanjut usia 2035 terus meningkat (Pusat Data 

dan sering menimbulkan keluhan dan Informasi, Kemenkes RI, 2013). 
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Secara global, Asia dan status gizi, dan pendapatan perkapita. 

Indonesia dari tahun 2015 sudah (Fatimah, 2010), dan angka harapan 

memasuki     era penduduk     menua hidup lansia perempuan di Indonesia 

(ageing          population)          karena cenderung meningkat hal ini terlihat 

jumlah penduduknya yang berusia 60 pada jumlah lansia perempuan lebih 

tahun ke atas (penduduk lansia) banyak daripada jumlah lansia laki-

melebihi angka 7 persen. (Pusat Data laki (Pusat data dan informasi, 

dan Informasi Kemenkes RI, 2015). Kemenkes RI tahun 2015). 

Kalimantan Timur berada dalam                        Peningkatan jumlah lansia di 

urutan 29 dengan jumlah lansia Indonesia di masa depan 

5,75% dari 34 propinsi di Indonesia. memberikan dampak positif bila 

Data Dinas Kesehatan Samarinda penduduk     lansia     berada     dalam 

Tahun 2010 menyebutkan bahwa keadaan         sehat,         aktif         dan 

jumlah lansia sebanyak 29,804 yang produktif,       namun       jika       lansia 

berusia (60-69 tahun).                                     memiliki        masalah        penurunan 

Proses terjadinya penuaan kesehatan akan berakibat pada 

penduduk dipengaruhi oleh beberapa peningkatan        biaya pelayanan 

faktor, misalnya: peningkatan gizi, kesehatan, penurunan pendapatan, 

sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga peningkatan disabilitas, tidak adanya 

kemajuan tingkat pendidikan dan dukungan sosial dan lingkungan 

sosial ekonomi yang semakin baik yang tidak ramah terhadap penduduk 

(Pusat Data dan Informasi, lansia. 

Kemenkes RI 2015). Fenomena yang Hal yang sangat normal 

terjadi pada saat ini adalah            bahwa semakin lanjut usia seseorang, 

meningkatnya usia harapan hidup            maka akan mengalami kemunduran 

para lansia disebabkan karena ada            terutama di bidang fungsional yang 

perbaikan status kesehatan akibat            dapat      mengakibatkan penurunan 

kemajuan      teknologi,      penelitian-            pada peranan–peranan sosialnya. Hal 

penelitian kedokteran,     perbaikan            ini menyebabkan pula timbulnya 
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gangguan dalam hal pemenuhan Tujuan dari penelitian ini adalah 

kebutuhan aktifitas sehari-hari yang untuk melakukan studi deskriptif 

mengakibatkan ketergantungan yang tentang tingkat ketergantungan yang 

memerlukan bantuan orang lain. dilihat dari usia dan jenis kelamin 

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) lansia di PSTW Nirwana Puri 

Nirwana Puri adalah panti sosial Samarinda. 

khusus bagi lansia yang berada di 
 

Samarinda. Panti ini berdiri sejak Metode 
 

tahun 1950, terdapat 15 wisma Desain penelitian ini 

didalam panti ini. Adapun jumlah            menggunakan      metode deskriptif 

lansia yang menghuni di panti ini            kuantitatif. Populasi pada penelitian 

adalah 102 orang lansia. Hasil studi            ini adalah lansia yang tinggal di 

pendahuluan menemukan bahwa 1            PSTW     Nirwana Puri Samarinda 

dari 6 lansia mengalami            berjumlah 102 orang lansia, teknik 

ketergantungan     berat     disebabkan            sampling yang digunakan adalah 

penyakit stroke, dan ditemukan pula            purposive          sampling          dengan 

lansia berusia masih aktif dalam            menetapkan beberapa kriteria inklusi 

mengikuti kegiatan di panti dan            antara lain lansia yang bersedia 

berada dalam ketergantungan ringan 
 

padahal telah berusia sangat tua yaitu 

menjadi 
 

kooperatif, 

responden, 
 

tidak 

mampu 
 

mengalami 
 

90 tahun. Data ini menunjukkan gangguan kejiwaan dan mampu 

selain usia terdapat beberapa faktor berkomunikasi dengan baik. Jumlah 

yang dapat mempengaruhi tingkat sample yang didapat sebanyak 51 

ketergantungan lansia. Berdasarkan orang lansia. Instrumen      yang 

data ini, sangat menarik untuk digunakan     dalam     penelitian ini 

dilakukan studi lebih lanjut tentang berupa           panduan           observasi 

tingkat ketergantungan lansia menggunakkan Indeks Barthel untuk 

berdasarkan usia dan jenis kelamin di mengetahui tingkat aktivitas lansia, 

PSTW Nirwana Puri Samarinda. observer tinggal memilih skor sesuai 
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aktivitas lansia tersebut. Adapun 3 

kategori yang ditentukan yaitu skor 

130 (mandiri), skor 62-125 

(ketergantungan ringan), skor 60 

(ketergantungan berat). Cara yang 

Hasil 
 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 

Karakteristik Responden 

berdasarkanUsia dan Jenis Kelamin. 
Karakteristik F % 

Responden 

Usia (Tahun) 
 

dilakukan dalam pengambilan data 
 

dengan mengobservasi lansia yang 

termasuk dalam sample di setiap 

wisma, lalu dipilah-pilah kedalam 

tiga kategori yaitu kategori mandiri, 

60-74 33 64,9 % 

75-90 15         29,1% 

>90                                          3           6,0 % 

Jenis Kelamin 

Laki-laki                                23         45,1% 

Perempuan                             28         54,9% 

(sumber data primer) 

ketergantungan          ringan,          dan                    Berdasarkan        tabel        diatas 

ketergantungan        berat.        Setelah            diketahui      bahwa      lansia      64,9% 

didapatkan hasil disetiap kategori            berusia 60-74 tahun, 29,1% berusia 

lalu         dipresentasikan         dengan            75-90 tahun, dan 6,0% berusia >90 

menggunakan                           rumus:            tahun, Untuk jenis kelamin 54,9% 

adalah      perempuan      dan      45,1% 

berjenis kelamin Laki-laki. 

Analisis data menggunakan 

analisis univariat. Data disajikan 
 

 

dalam bentuk tabel, dan gambar serta 

diinterpretasikan. Adapun etik dalam 

penelitian ini antara lain 

menghormati harkat dan martabat 

manusia menghormati privasi dan 

Tingkat 
Ketergantungan 
 

Berat 

Mandiri Ringan 
49%       49% 

 

kerahasiaan subjek penelitian, 

keadilan dan keterbukaan, dan 
Berat Ringan Mandiri 

 

memperhitungkan       manfaat       dan 

kerugian yang ditimbulkan dalam 

penelitian. 

Gambar 2. Tingkat Ketergantungan 

Lansia di PSTW Nirwana Puri 
Samarinda 
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Diketahui bahwa lanjut usia yang 

mandiri sebanyak 25 orang (49,0%), 

ketergantungan ringan sebanyak 25 

orang (49,0%), ketergantungan berat 

sebanyak 1 orang (2,0%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Tingkat Ketergantungan 

Aktivitas Lansia berdasarkan Usia 
 
 

Diketahui bahwa lanjut usia 

yang berusia 60-74 tahun (ederly) 

yang masuk kategori mandiri 

 

Gambar 4. Tingkat Ketergantungan 
Aktivitas Lansia Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

sebanyak 18 orang, kategori Berdasarkan gambar 4 tingkat 

ketergantungan ringan sebanyak 14 aktivitas lanjut usia berdasarkan jenis 

orang,         ketergantungan         berat kelamin dapat diketahui lanjut usia 

sebanyak 1 orang, lanjut usia yang perempuan yang mandiri sebanyak 

berusia 75-90 (old) tahun yang 14 orang dari 28 orang dan lanjut 

masuk kategori mandiri sebanyak 5 usia laki-laki sebanyak 11 orang dari 

orang,       kategori       ketergantungan 25 orang,     untuk ketergantungan 

ringan sebanyak 11 orang, dan lanjut ringan lanjut      usia      perempuan 

usia yang berusia >90 tahun (very sebanyak 13 dari 28 orang dan lanjut 

old) yang masuk kategori mandiri usia laki-laki sebanyak 12 orang dari 

sebanyak       1       orang, kategori 25 orang. 

ketergantungan ringan 1 orang. 
 
 
 

6 

https://akperyarsismd.e-journal.id/BNJ


 

 
 
 

BORNEO NURSING JOURNAL (BNJ) 
https://akperyarsismd.e-journal.id/BNJ 

Vol. 1 No. 1 Tahun 2019 
 

Diskusi atau Pembahasan 
 

Secara umum data karakteristik 

tersebut mengalami kelemahan total 
 

disebabkan karena penyakit stroke. 
 

lansia terbanyak berada dalam usia                    Temuan            data            diatas 

elderly yaitu berusia 60-79 tahun,            membuktikan bahwa semakin sehat 

mayoritas jumlah lansia terbanyak            lansia     membuat     kualitas     hidup 

adalah perempuan yaitu sebanyak 28            menjadi lebih baik begitu pula 

lansia atau sebanyak 54,4%. Data ini            sebaliknya       lansia       yang       sakit 

menunjukkan bahwa angka harapan            mengakibatkan     kualitas     hidupnya 

hidup lansia perempuan lebih tinggi            menurun.     Hasil     penelitian     oleh 

daripada lansia laki-laki. Hal ini            Rohmah,         Purwaningsih,         dan 

serupa dengan data dari pusat data            Badriyah       (2012)       menunjukkan 

dan informasi 2015 angka harapan            bahwa faktor fisik berpengaruh pada 

hidup lansia perempuan 9,53% dan            kualitas     hidup     (p=0.000),     faktor 

lansia laki-laki 8, 54%.                                    psikologis berpengaruh pada kualitas 

Data tentang tingat kemandirian            hidup      (p=0.000),      faktor      sosial 

lansia          menunjukkan          bahwa            berpengaruh pada kualitas hidup 

presentase lansia terbanyak dalam            (p=0.001), dan faktor lingkungan 

kategori mandiri dan ketergantungan            berpengaruh pada kualitas hidup 

ringan.     Dapat disimpulkan bahwa            (p=0.004),           sehingga           dapat 

lansia yang mandiri dan memiliki            disimpulkan     bahwa     faktor     fisik, 

ketergantungan ringan berada dalam            faktor psikologis, faktor sosial, dan 

derajat kesehatan yang baik atau faktor lingkungan berpengaruh pada 

cukup baik sehingga dapat kualitas hidup dan faktor psikologis 

melakukan aktivitas secara mandiri menjadi faktor yang paling dominan 

maupun dengan bantuan ringan.                    Empat domain tentang kualitas 

Sementara itu terdapat lansia yang hidup diatas diidentifikasi sebagai 

mengalami ketergantungan     berat suatu perilaku, status keberadaan, 

yaitu 1 lansia, diketahui bahwa lansia kapasitas potensial, dan persepsi atau 

pengalaman subjektif (WHOQOL 
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Group,1994), ditambahkan pula oleh            hidup      lansia,      terutama      dalam 

Ratna        (2008)        bahwa        tidak            komponen fisik, karena itu penting 

terpenuhinya     kebutuhan-kebutuhan            untuk mempromosikan penuaan yang 

tersebut akan menimbulkan masalah-            sehat     dalam     upaya     mendukung 

masalah dalam kehidupan lanjut usia            pelestarian otonomi dan kapasitas 

yang     akan     menurunkan     kualitas            fungsional lansia. Usia tidak dapat 

hidup lansia.                                                    dijadikan satu-satunya faktor yang 

Data                           tingkat            dapat mempengaruhi ketergantungan 

ketergantungan lansia secara umum            lansia dalam melakukan aktivitas 

di PSTW Nirwana Puri Samarinda 
 

menunjukkan dalam kategori mandiri 

harian. Banyak orang tua mengalami 
 

masalah dalam kehidupan sehari-hari 
 

dan ketergantungan ringan dengan karena penyakit kronis atau cacat 
 

presentase yang sama yaitu 49%, dan terkait kesehatan. Kesulitan-kesulitan 

hanya 2% lansia mengalami itu membatasi kemampuan lansia 

ketergantungan berat.                                      untuk melakukan perawatan diri. 

Kesehatan menjadi faktor (Health Aging, 2019). 
 

utama yang mempengaruhi kualitas Penelitian oleh Yuen et al. 

hidup lansia, bila kualitas hidup            2007, Beswick et al. 2010 dalam 

lansia baik maka lansia dapat terus            Anette      Ahlqvist, Hanna      Nyfors, 

melakukan pemenuhan aktivitas            dan Riitta     Suhonen (2016) secara 

kebutuhan dasarnya secara mandiri.            subjektif dinyatakan          bahwa 

Ades, Santos dan Gomez (2014)            memburuknya                      kesehatan 

mengungkapkan bahwa      kualitas            mempengaruhi kemandirian      dan 

hidup pada orang dewasa yang lebih            dapat mengancam hidup mandiri. 

tua sangat ditentukan oleh status            Orang     yang     berusia lebih tua 

fungsional dan kondisi kesehatan            menyatakan          bahwa          mereka 

mereka, hasil penelitian didapatkan            merasakan kesehatan memburuk jika 

korelasi      positif      antara      tingkat            tidak dapat mengelola pekerjaan 

ketergantungan dan indeks kualitas            rumah yang berat, mereka jatuh 
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selama 6 bulan terakhir, aktivitas dengan bertambahnya usia antara 

fisik mereka rendah, mereka kadang- lain pulih dari penyakit lebih cepat, 

kadang kesepian atau sedih, telah mengurangi risiko terkena penyakit 

terdiagnosis penyakit atau masalah kronis dan mencegah jatuh (Healthy 

kesehatan atau polifarmasi (Ahlqvist, and active ageing, 2018) 

Nyfors, dan Suhonen 2016).                                           Lansia yang mandiri dan 

Kemandirian                      lansia            ketergantungan ringan lebih banyak 

dipengaruhi     pula     pada     aktivitas            hal       dapat       disebabkan      karena 

fisiknya, semakin aktif lansia dalam            kemampuan lansia dalam mengelola 

kesehariannya maka semain baik            gaya hidup yang baik didukung 

kualitas hidupnya. Penelitian oleh            dengan fasilitas yang disediakan oleh 

Safitri     (2017)     pada     lansia     di            panti berupa lingkungan bersih yang 

kampung Cokrokusuman Yogyakarta            asri, makanan yang sehat, kegiatan 

menemukan bahwa lansia berumur            olah     raga     yang     terjadwal     serta 

75-90 tahun berada dalam kategori            adanya kegiatan lain yang membantu 

mandiri, hal ini dipengaruhi pada            lansia untuk menyalurkan hobinya 

aktifnya lansia mengikuti senam            baik     seni     maupun     keterampilan, 

lansia dan posyandu lansia yang ada            menurut Kurniato (2015)      bahwa 

didaerah     tersebut.     Hal     ini     pun            proses menua setiap individu dan 

diadakan di PSTW Nirwana Puri            setiap organ tubuh berbeda, hal ini 

Samarinda dimana lansia dilibatkan 

secara rutin dalam kegiatan senam 

lansia yang diadakan setiap 2 kali 

dipengaruhi 

lingkungan, 

degeneratif. 

olehgaya 
 

dan 

hidup, 
 

penyakit 

 

seminggu, adanya kegiatan Data temuan tentang tingkat 

pengajian, dan seni yang berfungsi            ketergantungan lansia berdasarkan 

untuk penyaluran energi bagi lansia            usia menunjukkan     bahwa lansia 

guna menjaga lansia tetap aktif.            berusi 60-74 tahun terbanyak dalam 

Adapun beberapa manfaat bagi lansia            kategori mandiri yaitu 18 orang 

yang tetap aktif dan sehat seiring            lansia, untuk lansia berusia 75-90 
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tahun terbanyak berada dalam rendah dan diabetes (32,99%). Selain 

kategori       ketergantungan       ringan hipertensi, penyakit yang kerap 

sementara itu lansia usia lebih dari dialami lainnya yakni artritis, stroke, 

90 tahun berada dalam kategori penyakit     paru obstruktif     kronis 

mandiri dan ketergantungan ringan. (PPOK),     dan     diabetes mellitus. 

Berdasarkan data kesehatan yang Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

diperoleh dari PSTW Nirwana Puri, Kementerian Kesehatan tahun 2013, 

lansia dengan ketergantungan berat sekitar 55 persen lansia Indonesia 

dalam kondisi kelemahan karena mengidap penyakit hipertensi atau 

penyakit            stroke            sehingga darah tinggi.      Jumlah      tersebut 

mengharuskan lansia bedrest total. menjadikan darah tinggi sebagai 

Sementara itu berdasarkan observasi penyakit yang paling banyak didera 

dan wawancara pada salah satu lansia Indonesia (CNN, 2017). 

lansia berusia 90 tahun terlihat aktif                            Lansia dengan hipertensi 

dan rajin mengikuti kegiatan yang            tidak     terkontrol     berisiko     tinggi 

diadakan di PSTW Nirwana Puri.                   mengalami     stroke     dan     serangan 

Seiring      waktu      lansia      akan            jantung, oleh karena itu perlunya 

mengalami penurunan jaringan atau            lansia memeriksakan tekanan darah 

organ     sehingga     rentan     terhadap            secara teratur. Prevalensi penyakit 

munculnya              penyakit-penyakit            stroke            meningkat            seiring 

degeneratif.     Penyakit     degeneratif            bertambahnya umur, terlihat dari 

yang sering dialami oleh lansia            kasus       stroke       tertinggi       yang 

adalah darah tinggi atau hipertensi.                terdiagnosis tenaga kesehatan adalah 

Data Susenas tahun 2012            usia 75 tahun keatas (43,1%) dan 

menunjukkan        bahwa        keluhan            terendah pada kelompok usia15-24 

kesehatan lansia yang paling tinggi 
 

adalah keluhan yang merupakan efek 

tahun yaitu sebesar 0,2% (Riskesdas, 
 

2013). 
 

dari penyakit kronis seperti asam                  Insiden          penyakit          stroke 

urat, darah tinggi, rematik, darah            meningkat     dengan     bertambahnya 
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usia, baik pada pria maupun wanita terbanyak yang ada di PSTW 

dengan sekitar 50% dari semua Nirwana Puri Samarinda. Banyaknya 

stroke terjadi pada orang di atas usia jumlah lansia perempuan menjadi 

75 dan 30% di atas usia 85. Stroke indikator bahwa angka harapan hidup 

adalah salah satu penyebab utama lansia perempuan lebih tinggi dari 

kecacatan dan penurunan kualitas pada lansia laki-laki (Pusat data dan 

hidup. Pasien lanjut usia memiliki informasi tahun 2015). 

risiko kematian yang lebih tinggi,                        Pada         data          penelitian 

hasil fungsional yang lebih buruk,            ditemukan     1     lansia     mengalami 

waktu tinggal di rumah sakit lebih            ketergantungan     berat     disebabkan 

lama. Divani, Majidi, Barret dkk            karena penyakit stroke. Penelitian 

dalam     penelitiannya     menemukan            oleh Wenzuan Shuzhuo, Marcus 

bahwa defisit paling utama setelah            menemukan tentang kesejahteraan 

serangan stroke adalah kerusakan            lansia di Provinsi Anhui, Cina, yang 

motorik.        Kondisi        ini        yang            mempelajari tentang efek dari faktor 

menyebabkan      lansia      mengalami            kesehatan, ekonomi dan keluarga 

ketergantungan dari ringan hingga            pada aktivitas kehidupan sehari-hari 

berat.      Hasil studi oleh Stephen,            (ADL)     lansia     ditemukan     bahwa 

Kenny, Rowan dkk melaporkan bukti            lansia     perempuan     lebih     banyak 

pada lansia dengan stroke yang            mengalami                           pravelensi 

mengalami       penurunan       kognitif            ketergantungan berat dimasa tuanya, 

secara         signifikan         mengalami            ini     disebabkan     karena     beberapa 

penurunan        dalam         melakukan            faktor utama antara lain tingkat 

aktivitas kehidupan harian dasar dan            kejadian penyakit kronis yang lebih 

instrumental                                                     tinggi, kemampuan kognitif yang 

Berdasarkan      data      tingkat            lebih rendah, serta beban rumah 

ketergantungan lansia berdasarkan            tangga dan perawatan sehari-hari 

jenis     kelamin     ditemukan     lansia            yang lebih berat dari perempuan 

perempuan      merupakan      populasi            (Wenjuan ,Shuzhuo, Marcus, 2005). 
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Penelitian diatas diperkuat data rasio dibandingkan yang berjenis kelamin 

ketergantungan lansia di Indonesia perempuan. 

yaitu bila dibandingkan per jenis                        Hingga kini terdapat variasi 

kelamin, angka rasio ketergantungan            data tentang tingkat ketergantungan 

penduduk lansia perempuan lebih            pada lansia laki-laki dan lansia 

tinggi         dibandingkan         dengan            perempuan di masing-masing Negara 

penduduk lansia laki-laki (12,95            sehingga Sudre, Reines, Nakagawa, 

berbanding 10,86).                                          dkk     (2012)     dalam     penelitiannya 

Hal ini dapat disebabkan            menyimpulkan                 karakteristik 

karena perempuan rentan terserang sosiodemografi dan kesehatan secara 

penyakit seiring dengan penurunan signifikan terkait dengan 

jumlah hormon yang diproduksi. ketergantungan pada lansia, hal ini 

Terjadi ketidakseimbangan antara sesuai dengan hasil penelitian Kodri 

hormon estrogen dan progesterone dan Rahmayati (2012)       yang 

dimana hormon progesterone lebih menunjukkan ada hubungan yang 

banyak         diproduksi sehingga bermakna antara kondisi kesehatan, 

memberikan suatu dugaan bahwa kondisi sosial dan dukungan keluarga 

hormon ini menyebabkan tekanan dengan          kemandirian          lansia 

darah tinggi pada wanita (Sunu, sedangkan kondisi ekonomi tidak ada 

2016). Hipertensi yang tak terkontrol hubungan         dengan     kemandirian 

menyebabkan serangan       stroke, lansia. 

menurut penelitian oleh Wicaksana, Adapun keterbatasan dari 

Wati, dan Muhartomo (2017)            penelitian ini yaitu hanya dari segi 

menemukan adanya perbedaan yang            usia dan jenis kelamin lansia saja, 

bermakna dari keluaran klinis pada            dikarenakan keterbatasan peneliti 

pasien berjenis kelamin laki-laki dan            dalam mengumpulkan data dasar dari 

perempuan. Pasien stroke iskemik            para lansia. Pentingnya penelitian ini 

berjenis kelamin laki-laki memiliki            untuk     dilanjutkan karena     dapat 

keluaran klinis yang lebih baik            memberikan pemahaman yang lebih 
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luas terhadap faktor-faktor internal 

dan eksternal yang dapat dikelola 

oleh perawat lansia dalam 

meningkatkan dan mempertahankan 

kualitas hidup lansia. 

Penutup 
 

Tingkat kemandirian lansia di 

PSTW Nirwana Puri Samarinda 

berdasarkan usia dan jenis kelamin 

yaitu terdapat 1 lansia berusia 60-74 

tahun     mengalami     ketergantungan 

berat dan lansia perempuan memiliki 

ketergantung lebih tinggi dari lansia 

laki-laki. 
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Karakteristik dan Tingkat Kemandirian Lansia 

di Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia (RSLU) Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
 

Susan Susyanti 
1
, Dais Lukman Nurhakim 

2 

Abstrak 
 

Perubahan struktur otak akan dialami lansia, sehingga menyebabkan kemunduran dalam 

kualitas hidup yang berimplikasi terhadap kemandirian dalam beraktivitas. Adanya perubahan 

tersebut dapat mengarah terhadap kemunduran kualitas kesehatan lansia baik fisik maupun 

psikis, sehingga menyebabkan terjadi gangguan kemandirian lansia. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah mengetahui gambaran karakteristik dan tingkat kemandirian lansia di RSLU 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif 

dengan pendekatan survey. Besar sampel 62 lansia dengan teknik sampling non random 

sampling berupa accidental sampling. Pengumpulan data karakteristik dengan mengisi 

pertanyaan berdasarkan hasil jawaban lansia, sedangkan data tingkat kemandirian 

dikumpulkan menggunakan lembar observasi yang diceklist sesuai jawaban lansia. Hasil 

penelitian menunjukkan sebagian besar lansia (72,6%) berjenis kelamin perempuan, sebagian 

besar lansia (58,1%) sudah tinggal di panti > 1 tahun, sebagian besar kondisi kesehatan lansia 

(51,6%) pada kategori sakit, hampir setegahnya lansia (38,7%) termasuk kategori lanjut 

(elderly), sebagian besar lansia (56,4%) berada pada tingkat kemandirian moderat atau 

sedang. Kesimpulan sebagian besar lansia di panti adalah perempuan, tinggal > 1 tahun, 

kondisi sakit, tingkat kemandirian moderat dan hampir setengahnya termasuk kategori 

elderly. Saran agar perawat lebih banyak melakukan bimbingan berupa latihan kemandirian 

lansia, sehingga dalam keterbatasannya lansia mampu melakukan aktifitas sehari-hari secara 

mandiri. 
 

Kata kunci : Karaketristik, lansia, Tingkat Kemandirian 
 

Abstract 
 

Changes in brain structure will be experienced by the elderly, it’s causing a setback in the 

quality of life that has implications for independence in activity. The existence of these 

changes can lead to deterioration in the quality of health of the elderly both physically and 

psychologically, causing an impairment in the elderly's independence. The purpose of this 

study is to know the description of the characteristics and level of independence of the elderly 

in West Java Provincial Government Hospital. The research method uses quantitative 

descriptive of the survey approach. The sample size is 62 elderly with non random sampling 

technique in the form of accidental sampling. Characteristic data collection by filling in 

questions based on the results of elderly answers, while data on the level of independence is 

collected using the observation sheet which is checked list in accordance with the elderly 

answers. The results showed that most of the elderly (72.6%) were female, the majority of the 

elderly (58.1%) had lived in elderly homes for > 1 year, most of the health conditions of the 

elderly (51.6%) were in the sick category, almost as determined elderly (38.7%) included in 

the advanced category (elderly), most of the elderly (56.4%) were at moderate levels of 

independence. Conclusion, most of the elderly at the elderly homes are women, living > 1 

year, sick condition, moderate level of independence and almost half are included in the 

elderly category. Suggestions for nurses to do more guidance in the form of elderly 

independence training, so that within its limitations the elderly are able to do their daily 

activities independently. 
 

Keywords: Characteristics, Elderly, Level of Independence 
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PENDAHULUAN 
 

Lansia sebagai bagian dari proses penuaan terus menerus ditandai menurunya 

tumbuh kembang manusia merupakan daya fisik terhadap penyakit (Lilik, 2012). 

kelompok umur yang telah memasuki                   Persentase lansia Indonesia meningkat 

tahapan akhir fase kehidupan. Adanya dalam waktu hampir lima dekade sekitar 

anggapan menjadi tua identik dengan dua kali lipat (1971-2017), yakni menjadi 

semakin banyaknya lansia yang akan 8,97 persen (23 juta-an). Selain itu, 

mengalami masalah kesehatan, sehingga kelompok umur lansia yang mendominasi 

seringkali keberadaan lansia dianggap di Indonesia adalah usia 60-69 tahun 

sebagai beban keluarga dan masyarakat. (lansia muda) mencapai 5,65% dari 

Lansia menurut World Health penduduk Indonesia, sisanya kelompok 

Organisation (WHO) adalah seseorang umur 70-79 tahun (lansia madya) dan usia 

telah memasuki usia 60 tahun ke atas 80 tahun ke atas (lansia tua) (SSPKS, 

(Depkes, 2016). 
 

Saat seseorang telah memasuki usia 

2018). 
 

Di Indonesia jumlah penduduk lansia 
 

lanjut, akan terjadi perubahan struktur otak terus meningkat. Indonesia termasuk 5 

pada lansia, menyebabkan kemunduran besar negara dengan jumlah lansia 

terhadap kualitas hidup yang dapat terbanyak di dunia. Pada tahun 2015, 

berimplikasi terhadap kemandirian dalam jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia 

beraktivitas sehari-hari (Activity Daily 22,6 juta jiwa dari total populasi penduduk 

Living/ADL) (Nugroho, 2012). Lansia 225 juta jiwa, serta akan mencapai sekitar 

akan mengalami perubahan fisik mulai dari 48,2 juta jiwa dari total populasi penduduk 

tingkat sel sampai ke semua sistem organ 305,7 jiwa pada tahun 2035 (Depkes, 

tubuh yang mengarah pada kemunduran 2016). Begitu pula di Jawa Barat, jumlah 

kesehatan     fisik     dan psikis, sehingga lansia mengalami kondisi yang sama 

berpengaruh terhadap tingkat kemandirian terjadi peningkatan, tahun 2015 jumlah 

sekaligus juga aktivitas hidup sehari-hari. 
 

Adapun perubahan fisik yang terjadi pada 
 

lansia, diantaranya perubahan pada sistem 

lansia di Jawa Barat sebanyak 46.709.569 
 

jiwa (Badan Pusata Statsitik Jabar, 2015). 
 

Peningkatan populasi lansia ini akan 
 

pernafasan, pendengaran, penglihatan, sangat berpengaruh terhadap berbagai 

kardiovaskuler, endokrin, musckloskeletal, aspek termasuk kejadian penyakit kronis, 

termoregulasi, integuman, gastrointestinal, juga degenerative. Selain itu, dapat 

dan genitourinaria (Nugroho, 2012). menyebabkan kematian lansia     akibat 

Secara biologi, lansia mengalami proses 
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berbagai penyakit yang terus meningkat. 
 

Kondisi lansia yang terus menurun apalagi 



 

ditambah dengan kerentanan lansia Lingkungan tempat tinggal yang 
 

terhadap       berbagai        penyakit       akan            berbeda mengakibatkan perubahan peran 

mempengaruhi      terhadap      menurunnya            lansia dalam menyesuaikan diri. Perbedaan 

produktivitas lansia.                                                  tempat      tinggal      dapat      menyebabkan 

Produktivitas lansia yang menurun            munculnya      perbedaan      fisik,      sosial, 

terjadi karena penurunan fungsi tubuh,            ekonomi, psikologis, dan spiritual religius 

sehingga menyebabkan lansia mengalami            lansia yang dapat berpengaruh terhadap 

penurunan            kemampuan            dalam            status kesehatan penduduk lansia yang ada 

melaksanakan kegiatan sehari-hari atau            di       dalamnya.       Permasalahan       yang 

Activities Daily Living (ADL), seperti            mendasari       baik       buruknya       derajat 

aktivitas     makan,     ke     kemar     mandi,            kesehatan lansia ialah dari lingkungan 

berpakaian     dan     masih     banyak     yang            tempat tinggal mereka. Perbedaan tempat 

lainnya. Hal ini yang menyebabkan lansia            tinggal lansia menyebabkan perbedaan 

akhirnya di kirim ke panti werda (David, 
 

2013). 

pelayanan kesehatan yang diperoleh lansia 
 

(Ekawati, 2014). Sebagaimana penelitian 
 

Ketergantungan lansia disebabkan yang dilakukan oleh Ria, dkk (2015) 

kondisi yang       banyak       mengalami menyatakan bahwa ada perbedaan fisik 

kemunduran baik fisik maupun psikis. yang dialami oleh lansia yang tinggal di 

Sedangkan tingkat kemandirian dinilai Panti dan tinggal di rumah. 

berdasarkan       kemampuan       beraktivitas                   Garut merupakan salah satu kabupaten 

sehari-hari.      Kurang      imobilitas      fisik            di Provinsi Jawa Barat yang secara 

merupakan 
 

pada lansia 

masalah yang sering dijumpai 
 

akibat berbagai masalah fisik, 

estimasi, populasi penduduk lansia (> 60 
 

tahun) pada tahun 2015 sebanyak 185,426 
 

psikologis dan lingkungan yang dialami. jiwa (Dinkes Garut, 2015). Berdasarkan 

Imobilisasi komplikasi pada hampir semua data yang diperoleh dari Rumah Sosial 

sistem organ. Kondisi kesehatan mental Rehabilitasi Lansia (RSLU) Provinsi Jawa 

lanjut usia mnunjukan bahwa pada umunya Barat bahwa jumlah lansia sebanyak 75 

lanjut usia tidak mampu melakukan orang dengan kelompok umur paling 

aktivitas sehari-hari (Malinda, 2012). muda 56 tahun dan tertua 72 tahun. 

Sebagaimana      hasil      penelitian      yang Adanya       berbagai penyakit seperti 

dilakukan Husain ( 2013) menujukan Rheumatik, kelemahan otot, kelemahan 

bahwa rata-rata lansia yang memiliki sendi dan yang lainnya membuat lansia 

ketergantungan dikarenakan keterbatasan memerlukan bantuan dalam beraktivitas. 

fisik dan penurunan fungsi tubuh lansia                   Hasil studi pendahuluan menunjukkan 

yang tidak bisa beraktifitas sepenuhnya. bahwa      kemandirian      lansia      memiliki 
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(f) (%) 

kecenderungan rendah, diantaranya ada a. Jenis Kelamin 
 

beberapa lansia bila mandi harus dibantu. 

Adapula lansia yang ngompol di tempat 

tidur karena mengaku tidak dapat 

 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin 

Lansia di RSLU Garut Provinsi Jawa Barat 
 

Jenis Kelamin 
Frekuensi Persentase 

menahan/mengontrol pengeluaran air Laki-Laki 17 27,4 

kemih. Ada lansia yang membutuhkan                    
Perempuan 45 72,6 

tenaga kesehatan karena sakit, dibutuhkan                        
Total 62                    100.0 

pula      tenaga      petugas      Panti      untuk                   Bedasarkan tabel di atas diketahui 

memenuhi kebutuhan sehari-hari lansia            bahwa sebagian besar responden (72,6%) 

seperti makan, berpindah dari kursi roda ke 
 

tempat tidur dan sebaliknya. 

 

berjenis kelamin perempuan. 
 

b. Lama Tinggal di Panti 
 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi dan 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan jenis 

Persentase Lama Tinggal Lansia di RSLU 

Garut Provinsi Jawa Barat 

penelitian Deskriptif dengan pendekatan Lama Tinggal Frekuensi (f) Persentase (%) 
 

survey. Variabel yang diteliti berupa jenis 

kelamin, lama tinggal, kondisi kesehatan, 

usia lansia dan tingkat kemandirian. 

≤ 1 Tahun 26 41,9 
 

> 1 Tahun 36 58,1 
 

Total 62 100.0 

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Berdasarkan tabel di atas diketahui 

lansia di RSLU, total lansia sebanyak 75            bahwa sebagian besar dari responden 

orang. Sampel dalam penelitian ini            (58,1%) sudah tinggal di Panti > 1 tahun. 

dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Untuk     menentukan     besarnya     sampel 

ditentukan berdasarkan banyaknya 

 

c. Kondisi Kesehatan 
 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi dan Persentase 

Kondisi Kesehatan Lansia di RSLU Garut 

Provinsi Jawa Barat 
 

responden saat penelitian yang memenuhi 
 

kriteria inklusi dengan pengambilan secara 

total sampling. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kondisi 

Kesehatan 

Sakit 
 

Tidak Sakit 
 

Total 

 

Frekuensi (f) 
 

32 
 

30 
 

62 

 

Persentase (%) 
 

51,6 
 

48,4 
 

100.0 

 

1. Hasil Penelitian                                                         Berdasarkan tabel di atas diketahui 

Berdasarkan penelitian, dari 75 lansia            bahwa sebagian besar dari responden 

hanya 62 orang yang memenuhi kriteria (51,6%) berada dalam kondisi sakit. 

untuk dijadikan sebagai responden 

penelitian dan didapatkan hasil sebagai 

berikut : 
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Usia 

18 29,0 

d. Usia lansia adalah perempuan. Penelitian ini 
 

Tabel 4 Distribusi Frekuensi dan Persentase 

Usia Lansia di RSLU Garut Provinsi Jawa 

Barat 

Frekuensi       Persentase 

(f)                   (%) 

Pertengahan 

(middle age) 

sejalan dengan hasil penelitian Rinajumita 

(2011), menunjukkan bahwa responden 

yang berjenis kelamin perempuan lebih 

banyak yaitu (56,7%) dibanding dengan 

responden yang berjenis kelamin laki-laki. 
 

Lansia (elderly) 24 38,7 
 

Lansia Tua (old) 20 32,3 
 

Total 62 100.0 

 

Begitu juga penelitian Kurniawan (2009), 
 

menunjukkan jumlah responden yang 
 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui yaitu (69,7%) dibanding responden yang 

bahwa hampir setegahnya responden berjenis kelamin laki-laki (30,3%). 

(38,7%) berusia lanjut (eldery).                                       Kebanyakan responden perempuan 

e. Tingkat Kemandirian                                        yang tidak mandiri terjadi karena 

Tabel 5 Distribusi Frekuensi dan Persentase 

Tingkat Kemandirian Lansia di RSLU 

Garut Provinsi Jawa Barat 

kemungkinan responden perempuan sudah 
 

terjadi kelelahan fisik dalam 
 

Tingkat 

Kemandirian 

Mandiri 

Ketergantungan 

Ringan 

Ketergantungan 

Moderat/Sedang 

Ketergantungan Berat 

Ketergantungan Penuh 

Total 

Frekuensi 

(f) 

0 
 

15 

 

35 
 

12 

0 

62 

Persentase 

(%) 

0 
 

24,2 

 

56,4 
 

19,4 

0 

100.0 

 

menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, 

sehingga tingkat kemandirian saat lansia 

menjadi lemah atau terdapat penyakit yang 

menahun pada lansia perempuan tersebut. 

Walaupun hal ini juga dipengaruhi oleh 

tradisi daerah, dimana laki-laki hanya 

bertugas mencari uang sedangkan untuk 

pekerjaan yang menyangkut mengurus 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh 
rumah dan keluarga adalah tanggung jawab 

hasil bahwa sebagian besar responden 
istri sebagai ibu rumah tangga, namun 

(56,5%) memiliki tingkat kemandirian 
kenyataannya tingkat kemandirian laki-laki 

moderat atau sedang. 
lebih baik dibandingkan dengan 

2. Pembahasan 
 

a. Jenis Kelamin Lansia 
 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
 

bahwa sebagian besar dari lansia (72,6%) 

 

perempuan saat berada di Panti. 
 

b. Lama Tinggal di Panti 
 

Bedasarkan hasil penelitian diketahui 
 

bahwa sebagian besar dari lansia (58,1,6%) 

berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan 
sudah tinggal di Panti > 1 tahun. Manusia 

kemandirian dipengaruhi      oleh jenis 
yang telah terbiasa mandiri selama rentang 

kelamin. Hasil penelitian mengenai jenis 
bertahun-tahun akan terus berusaha 

kelamin diketahui bahwa sebagian besar 
mempertahankan kemandirian itu dalam 
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beraktivitas sehari-hari selama mungkin masih memerlukan bantuan dari petugas 
 

(Putri 2011). Hal ini sejalan dengan Panti, baik untuk berjalan dengan 
 

penelitian Murti (2012) yang mengatakan 
 

lansia yang lama tinggal di Panti dapat 

menggunakan roda, atapun berindah dari 
 

roda ke tempat tidur. 
 

beradaptasi dengan waktu yang cukup, Diperkuat juga oleh pendapat Putri 
 

sehingga dapat melatih untuk belajar            (2011) rentang waktu selama 1-5 tahun, 

mandiri.                                                                     dimungkinkan        bagi        lansia        untuk 

Hasil penelitian inipun sejalan dengan            beradaptasi        dalam        mempertahankan 

pendapat Murti, dimana lansia yang tinggal            kemandiriannya         untuk         memenuhi 

lama di Panti cenderung memiliki tingkat            kebutuhan fungsional. Sehingga walaupun 

kemandirian      yang      baik,      dari      hasil            lansia tersebut telah mengalami penurunan 

penelitian ini terdapat lansia yang sudah            fungsi kognitif, mungkin telah beradaptasi 

lama tinggal di Panti lebih dari 1 tahun dan            untuk mengoptimalkan     kemandiriannya 

hasil penelitian ini tingkat kemandirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 
 

menunjukan ada yang moderat atau sedang 
 

dan ada yang tingkat kemandirian ringan. 

 

c. Kondisi Kesehatan 
 

Bedasarkan hasil penelitian diketahui 
 

Artinya lansia memiliki tingkat bahwa sebagian besar dari responden 
 

kemandirian yang cukup baik dan masih 
 

dapat melakukan aktivitas secara mandiri 

(51,6%) berada pada kondisi sakit. Lanjut 
 

usia yang sehat adalah mereka yang secara 
 

untuk hal hal tertentu, walaupun dilihat            fisik     dan     psikis     memiliki     jiwa     dan 

dari kesehatan yang peneliti amati ada            kesehatan yang cukup prima. Prosentase 

lansia yang sakit karena tua disamping itu            yang paling tinggi adalah mereka yang 

terdapat juga lansia yang memiliki sakit            mempunyai     kesehatan     baik.     Berbeda 

hipertensi.                                                                 dengan hasil penelitian Rinajumita (2011) 

Lansia yang sudah lama tinggal di            menunjukkan     bahwa      sebagian      besar 

Panti        akan        memberikan        peluang            responden memiliki kondisi yang sehat 

beradaptasi dengan lingkungan lebih lama.            yaitu (86,7%) dan selebihnya responden 

Tinggal     yang     lebih     lama     di     Panti            dengan kondisi kesehatan yang tidak sehat. 

kecenderungan akan mendorong lansia            Kondisi        kesehatan        ini        diperoleh 

untuk dapat mandiri. Hal ini sesuai dengan            berdasarkan keluhan-keluhan umum lansia 

hasil penelitian ini, lansia umumnya telah            yang dirasakan oleh responden. Hasil 

tinggal di Panti lebih dari 1 tahun. Pada            penelitian sebagian besar lansia tidak 

saat pengamatan mereka yang sudah lama 
 

tinggal di Panti tampak lebih baik didalam 
 

hal kemandirian, kecuali lansia yang sakit, 

sehat, oleh karena kesehatannya terganggu, 
 

maka tingkat kemandirian lansia sebagian 

moderat bahkan ada yang berat. 
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Hasil ini sesuai dengan pendapat setelah lansia akan beraktivitas akan 
 

Soejono (2012) bahwa orang lanjut usia tergantung kepada orang lain, sehingga 

dengan kondisi kesehatan baik dapat semakin bertambahnya usia akan semakin 

melakukan aktivitas apa saja, sedangkan rendah tingkat kemandirian, kemandirian 

lansia yang kondisi kesehatannya sedang, individu memiliki hubungan dengan 

cenderung memilih aktivitas yang usianya (Hoetomo, 2009). 

memerlukan sedikit kegiatan fisik. Untuk                      Sejalan     dengan     penelitian     yang 

mengerjakan beberapa aktivitas fisik dan            dilakukan oleh Kurniawan (2014), dimana 

psikis yang berat mereka memerlukan            jumlah       usia       60-69       tahun       lebih 

pertongan dari orang lain.                                         banyakdibanding dengan usia 70 tahun ke 

Dampak dari menurunnya kondisi            atas yaitu (73,9%). Berdasarkan hasil 

kesehatan seseorang secara bertahap dalam            penelitian ini lansia sebagian besar berkisar 

ketidak mampuan secara fisik mereka            diantara usia 60-70, hasil penelitian ini 

hanya     tertarik     pada     kegiatan      yang            sesuai dengan hasil penelitian Rinajumita 

memerlukan sedikit tenaga dan kegiatan            (2012) menunjukkan lebih dari separuh 

fisik. Hubungan antara kondisi kesehatan 
 

dengan kemandirian lansia menurut Gallo 

responden yaitu (52,2%) adalah lanjut usia 
 

dengan resiko tinggi (60-69 tahun). 
 

(2008) lanjut usia yang memiliki tingkat Usia dapat mempengaruhi 

kemandirian tertinggi adalah mereka yang            kemampuan seseorang untuk melakukan 

secara fisik dan psikis memiliki kesehatan            aktivitas secara mandiri. Sebagaimana 

yang cukup prima. Persentase tingkat            hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

kemandirian yang paling tinggi adalah            sebagian besar lansia memiliki tingkat 

mereka yang mempunyai kesehatan baik.            kemandirian yang kurang baik, sebagian 

Dengan demikian lansia memiliki            besar tingkat kemandirian berada pada 

kesehatan baik, maka mereka akan dapat            tingkat ketergantungan moderat, masih 

melakukan     aktivitas apa     saja dalam            banyak lansia yang perlu dibantu ketika 

kehidupan sehari-hari seperti mengurus            melakukan aktivitas, seperti naik tangga 

dirinya sendiri dan bekerja. 
 

d. Usia 

atau berpindah dari kursi roda ke tempat 
 

tidur. 
 

Bedasarkan hasil penelitian diketahui Menurut Papalia (2008) dengan 

bahwa hampir setengahnya responden            meningkatnya usia maka secara alamiah 

(36,7%) berusia lanjut (elder).            akan terjadi penurunan kemampuan fungsi 

Kemandirian         seseorang         terbentuk            untuk     merawat     diri     sendiri     maupun 

semenjak usia muda. Seseorang yang            berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, 

terbiasa dengan bantuan orang lain, maka            dan semakin bergantung pada orang lain. 
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e. Tingkat Kemandirian (73%), dan mampu mengontrol BAB 

Berdasarkan hasil pengolahan data (73%), tingkat kemandirian 30%. 

mengenai tingkat kemandirian, diperoleh                      Diperkuat       juga       dengan       hasil 

hasil bahwa sebagian besar lansia (56,5%)            penelitian        Setiati        (2010)        bahwa 

memiliki tingkat kemandirian moderat.            kemandirian bagi orang lanjut usia dapat 

Kemandirian pada lansia yaitu kemampuan            dilihat dari kualitas kesehatan sehingga 

yang dimiliki oleh lansia untuk tidak            dapat melakukan Aktivitas Kehidupan 

bergantung     pada     orang     lain     dalam            Sehari-hari (AKS). AKS ada 2 yaitu AKS 

melakukan        aktivitasnya,        semuanya            standar dan AKS instrumental. AKS 

dilakukan sendiri dengan keputusan sendiri            standar meliputi kemampuan merawat diri 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya            seperti makan, berpakaian, buang air 

(Hidayat, 2012).                                                        besar/kecil, dan mandi. Sedangkan AKS 

Di     dalam     tingkat     kemandirian,            instrumental      meliputi      aktivitas      yang 

terdapat beberapa dimensi, sebagaimana            komplek     seperti     memasak,     mencuci, 

hasil penelitian Widita (2010) didapatkan            menggunakan telepon, dan menggunakan 

bahwa dimensi yang mempengaruhi uang. 
 

aktivitas kehidupan sehari–hari berupa Tingkat kemandirian lansia sebagian 

gangguan aktivitas makan (54,55 %),            besar     adalah ketergantungan moderat. 

kontinensia (30,30 %), berpakaian (42,42            Fungsi kemandirian pada        lansia 

%), toileting (48,49 %), ambulasi (54,55            mengandung pengertian yaitu kemampuan 

%), dan aktivitas mandi (30,30 %). Di            yang dimiliki oleh lansia untuk tidak 

Panti ini, lansia masih bisa melakukan            bergantung     pada orang     lain     dalam 

aktivitas sehari–hari secara mandiri.            melakukan        aktivitasnya,        semuanya 

Demikian juga hasil penelitian Darmawan            dilakukan sendiri dengan keputusan sendiri 

(2015) diperoleh hasil bahwa lansia yang            dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 

mampu     dalam makan/minum     dengan            Lansia didalam melakukan aktivitas di 

mandiri (77%), merawat diri dengan            Panti masih memerlukan pertolongan dari 

mandiri      (73%),      berpakaian      dengan            petugas Panti. Petugas panti terbatas, 

mandiri(73%), keluar masuk kamar mandi            sehingga      tidak      semua      lansia yang 

dengan mandiri (36%), berpindah (dari            memelukan bantuan dapat dipenuhi, hal ini 

kursi ke kasur atau sebaliknya) dengan            merupakan suatu kendala bagi lansia untuk 

mandiri (46%), berjalan datar secara            beraktivitas sehingga harus menunggu. 

mandiri     >50m     (32%),     mandi     secara Pada saat penelitian berlangsung 

mandiri (50%), mampu mengontrol BAK            ditemukan bahwa lansia yang mandiri 

memiliki keadaan dimana seluruh kegiatan 
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dalam memenuhi kehidupan harian pemenuhan kebutuhan dasarnya, hal inilah 
 

dilakukan seluruhnya secara mandiri atau 
 

tanpa membutuhkan bantuan. Pada lansia 

yang menyebabkan pada akhirnya lansia 
 

dikirim ke panti wreda (David, 2013). 
 

dengan ketergantungan sebagian kegiatan                      Proses menua adalah suatu proses 

dalam pemenuhan kebutuhan harian yang            menghilangnya       secara       perlahanlahan 

membutuhkan bantuan antara lain mencuci 
 

pakaian dan naik turun tangga. 

kemampuan jaringan untuk memperbaiki 
 

diri atau mengganti dan mempertahankan 
 

Perubahan fisik yang terjadi pada fungsi normalnya, sehingga tidak 

lansia tentunya akan mempengaruhi dapatbertahan terhadap infeksi      dan 

kemandirian lansia. Kemandirian adalah memperbaikinya kerusakan yang diderita. 

kebebasan untuk       bertindak, tidak Menurut Orem (2001) menggambarkan 

tergantung      pada      orang      lain, tidak lansia sebagai suatu unit yang juga 

terpengaruh pada orang lain dan bebas menghendaki          kemandirian          dalam 

mengatur     diri     sendiri     atau     aktivitas mempertahankan hidup, kesehatan dan 

seseorang baik individu maupun kelompok kesejahteraannya.            Faktor            yang 

dari berbagai kesehatan atau penyakit mempengaruhi tingkat kemandirian lansia 

(Ediawati, 2012). Kemandirian pada lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari 

sangat penting untuk merawat dirinya seperti usia, imobilitas dan mudah jatuh 

sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar (Ediawati, 2012). 

manusia. Lanjut usia sebagai      individu                      Perubahan fisik yang terjadi pada 

sama      halnya      dengan      klien      yang            lansia     tentunya      akan      mempengaruhi 

digambarkan oleh Orem (2009) yaitu suatu            kemandirian lansia. Kemandirian pada 

unit yang juga mengehendaki kemandirian            lansia sangat penting untuk diperhatikan 

dalam mempertahankan hidup, kesehatan            dan dilatih serta dibimbing dalam merawat 

dan kesejateraannya.                                                 dirinya     sendiri     sebagai     upaya     untuk 

Penurunan         produktifitas         dari            memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

kelompok usia lanjut ini terjadi karena 
 

terjadi penurunan fungsi, sehingga akan KESIMPULAN DAN SARAN 

menyebabkan kelompok usia lanjut 1. Kesimpulan 

mengalami penurunan dalam Berdasarakan hasil penelitian yang 

melaksanakan     kegiatan harian     seperti            telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

makan, ke kamar mandi, berpakaian, dan            a. Sebagian besar lansia berjenis kelamin 

lainnya dalam Activities Daily Living                 perempuan 

(ADL). Lansia dirasakan semakin mirip b. Sebagian besar lansia sudah tinggal di 

dengan anak-anak, dalam ketergantungan                 Panti > 1 tahun 
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ABSTRACT 
 

According to Susenas 2016, the number of the elderly in Indonesia reached 22.4 million 
individuals (8.69%). In 2018, it was estimated that the number of the elderly would reach 
9.3% (24.7% million). Central Bureau of Statistics projects that the elderly will increase by 
19% in 2045. The increasing number of the elderly (aging population) will be a challenge 
for all of us to be able to prepare healthy elderlies so that it does not become a burden.The 
purpose of the study was to determine the description of demographics and social factors 
based on the level of age independence at Tuntungan Village Iiat Community Health Centre 
Pancur Batu working area in 2019. The reseacrh applied descriptive design. The 
populations in this study were 299 elderly at Tuntungan Village II Community Health 
Centre Pancur Batu Working Area. The samples were 73 elderly. This study applied Barthel 
Index instrument according to Jonathan Gleadle (Mao, 2010), with a purposive sampling 
technique. The results showed that the highest demographic proportions of women was 43 
individuals (58.9%), with a mild dependence of 31 individuals (42%). Health conditions of 
60 healthy elderly (82%), with mild dependence of 39 individuals (53%). The elderly who 
attended church / mosque services were 45 individuals (62%), with mild dependence of 29 
individuals (40%). The elderly who attended Integrated Healthcare Center for the elderly 
were 44 individuals (60%) with a mild dependence of 33 individuals (45%). It could be 
concluded that the older a person got the higher the independence level, good health 
conditions, good worship and good social activities increase the elderly independence. It 
was recommended for Community Health Centre, village chief, and families to enable the 
elderly to be involved in various social activities and Integrated Healthcare Center 
(posyandu). 
 

Keywords: Level of Independence, Elderly 
 

1. PENDAHULUAN 
Lanjut usia merupakan orang yang 

sistem-sistem biologis mengalami 
perubahan struktur dan fungsi yang 
dikarenakan usianya yang sudah lanjut. 
Perubahan ini dapat berlangsung mulus 
sehingga             tidak             menimbulkan 
ketidakmampuan     atau     dapat terjadi 
secara nyata          dan          berakibat 
ketidakmampuan total. Dampak utama 
peningkatan         lansia         ini         adalah 

peningkatan ketergantungan lansia. 
Ketergantungan ini disebabkan     oleh 
kemunduran fisik, psikis, dan sosial 
lansia yang dapat digambarkan melalui 
empat tahap,        yaitu kelemahan, 
keterbatasan                                 fungsional, 
ketidakmampuan, dan keterhambatan 
yang akan dialami bersamaan dengan 
proses      kemunduran      akibat      proses 
menua                 (Amalia, 2014). 
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Data World Population Prospectsthe 
2015 Revision, ada 901.000.000 orang 
berusia 60 tahun atau lebih (United 
Nations,2015). Jumlah lansia di 
Indonesia menurut Susenas      2016, 
mencampai 22,4 juta jiwa (8,69%). Pada 
tahun 2018 diperkirakan jumlah lansia 
mencampai 9,3% (24,7% juta jiwa)BPS 
memproyeksikan lansia akan bertambah 
hingga 19% tahun 2045. Peningkatan 
jumlah lansia (ageng population) ini 
akan menjadi tantangan bagi kita semua 
agar dapat mempersiapkan lansia yang 
sehat sehingga tidak menjadi beban. 

Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik menunjukkan bahwa penduduk 
lanjut usia di Indonesia pada tahun 2014 
meningkat menjadi 20,24 juta jiwa, 
sedangkan di Indonesia jumlah lansia 
mencapai 11,34% (Kemenkes RI, 2013). 
Pada tahun 2014 meningkat menjadi 23 
juta jiwa. Pada tahun 2020 
diprediksikan       jumlah       lanjut       usia 
mencapai 28,8 juta jiwa (11,34%). 

Di Indonesia, jumlah penduduk 
lanjut usia mengalami peningkatan 
secara cepat setiap tahunnya, sehingga 
Indonesia telah memasuki era penduduk 
berstruktur     lanjut usia.      Para ahli 
memproyeksikan pada     tahun     2020 
mendatang     usia     harapan hidup     di 
Indonesia menjadi 71,7 tahun dengan 
perkiraan jumlah lansia menjadi 28,8 
juta atau 11,34% (Tani, 2017). Badan 
perencanaan     pembangunan/Bappenas 
memperkirakan pada tahun 2050 akan 
ada 80 juta lansia di Indonesia dengan 
komposisi usia lansia antara 60-69 
tahun berjumlah 35,8 juta, usia70-79 
tahun berjumlah 21,4 juta dan 80 tahun 
ke atas ada 11,8 juta (Wardana, 2014). 

Menurut Profil Kesehatan Kota 
Medan tahun 2016, struktur penduduk 
adalah penduduk muda (0–14 tahun) 
memiliki persentase 26,10%, sedangkan 
jumlah penduduk produktif (15–64 
tahun) sebesar 70,07% dan penduduk 
tua (≥65 tahun) sebesar 3,82%. Struktur 
penduduk dapat menggambarkan 

permasalahan kesehatan dan sosial 
ekonomi             seperti             angkabeban 
tanggungan yang ada disuatu wilayah. 

Berdasarakan data yang 
diperoleh tahun 2018 di Puskesmas 
Pancur Batu jumlah usia lanjut pada 
bulan Januari-Agustus 2018, struktur 
usia lanjut, usia pertengahan (45-59 
tahun) laki-laki sebanyak 1.840 orang 
dan perempuan sebanyak 3.807 orang. 
Pada lanjut usia/elderly (60-69 tahun) 
laki-laki 1.492 orang dan perempuan 
2.733 orang. Sedangkan lanjut usia (>70 
tahun) jumlah laki-laki 748 orang dan 
perempuan 1.685. Berdasarkan data 
yang diperoleh tahun 2018 di Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur Batu usia lanjut pada bulan 
Januari-Agustus 2018, usia pertengahan 
(45-59 tahun) laki-laki sebanyak 45 
orang dan perempuan sebanyak 186 
orang. Pada lanjut usia/elderly (60-69 
tahun) laki-laki       114       orang       dan 
perempuan 122 orang. Sedangkan lanjut 
usia (>70 tahun) jumlah laki-laki 21 
orang dan perempuan 42 orang. 

Hasil penelitian Wulandari pada 
tahun 2014 dengan judul gambaran 
tingkat      kemandirian      lansia      dalam 
pemenuhan        ADL        (Activity        Daily 
Living)berdasarkan usiasecarauniversal 
diperoleh bahwa lanjut usia yang umur 
60-74 tahun terdiri 24 orang (54,5%), 
lanjut usia yang berumur 75-90 tahun 
terdiri 19 orang dan lanjut usia yang 
usia >90 terdiri dari 1 orang. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi usia 
lanjut akan lebih berisiko mengalami 
masalah      kesehatan      terutama pada 
tingkat kemandirian karena lansia akan 
mengalami perubahan akibat proses 
menua baik dari segi fisik, mental, dan 
dalam melakukan kemand irian. 

Demikian juga dengan penelitian 
Rinajumita pada tahun 2011 dengan 
judul faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kemandirian lansia berdasarkan 
jenis kelamin,laki-laki 33 orang (84,6%) 
mandiri, perempuan 46 orang (90,2%) 
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yang mandiri sedangkan yang 
membutuhkan bantuan/tidak mandiri 
laki-laki            6            orang            (15,4%) 
danperempuan 5 orang (9,8%). Hal ini 
menunjukkan bahwa laki-laki     lebih 
tergantung/tidak mandiri dibandingkan 
dengan perempuan. Demikian dalam hal 
pendidikan dapat dilihat bahwa lanjut 
usia        yang        berpendidikan        tinggi 
berjumlah 25 orang (96,2%) dan yang 
tidak mandiri 1 orang (3,8%) dan pada 
lanjut usia yang berpendidikan rendah 
terdapat 54 orang (84,4%) yang mandiri 
dan     yang tidak     mandiri 10     orang 
(15,6%). Hal     ini menunjukkan bahwa 
usia lanjut yang berpendidikan tinggi 
lebih mandiri dalam perawatan dirinya 
dibandikan dengan pendidikan rendah. 

Berdasarkan kondisi 
kesehatan,lanjut       usia       yang       sehat, 
mandiri 76 orang (97,4%) dan yang 
tidak mandiri 2 orang (2,6%), lanjut usia 
yang tidak sehat mandiri sebanyak 3 
orang (25%) dan yang tidak mandiri 
sebanyak 9 orang     (75%).     Hal ini 
menunjukkan bahwa kondisi kesehatan 
mempengaruhi      tingkat      kemandirian 
dalam memenuhi ADL. Dalam kehidupan 
beragama,     lansia     dengan     kehidupan 
beragama yang baik, mandiri sebanyak 
65 orang (94,2%) dan 4 orang (5,8%) 
tidak mandiri,        sedangkan        yang 
kehidupan       beragama       tidak       baik 
sebanyak     14     orang     (66,7%)     yang 
mandiri     7     orang     (33,3%).     Hal ini 
menunjukan kehidupan beragama yang 
baik akan membuat lanjut usia lebih 
mandiri memenuhi kebutuhan ADL. 

Berdasarkan kondisi ekonomilanjut 
usia lanjut, bahwa ekonomi yang baik 
sebanyak 41 orang (97%) yang mandiri 
dan ada 1 orang (2,4%) lanjut usia usia 
yang kondisi ekonomi tidak mampu 38 
orang (79,2%) yang mandiri, dan 10 
orang (20,8 orang) yang tidak mandiri. 
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi 
ekonomi usia lanjut yang baik membuat 
lansia semakin mandiri atau kondisi 
ekonomi lanjut usia memengaruhi 

tingkat kemandirian dalam pemenuhan 
ADL. Aktifitas sosial, yang mandiri 
pada lanjut usia beraktifitas sosial yang 
aktif terdapat 30 orang (96,8%) dan 1 
orang (3,2%) tidak mandiri. Pada lanjut 
usia yang mandiri dengan aktifitas sosial 
yang tidak aktif 49 orang (83,1%) yang 
mandiri dan 10 orang (16,9%) yang 
tidak mandiri. Hal ini menunjukkan 
aktifitas sosial bahwa pada lanjut usia 
yang tingkat kemandirian yang lebih 
mandiri yaitu pada aktifitas sosial yang 
tidak aktif. Dukungan keluarga, pada 
lanjut usia berdasarkan usia dukungan 
keluarga yang mandiri terdapat ada 67 
orang (95%) dan 3 orang (4,3%) yang 
tidak mandiri sedangkan pada dukungan 
keluarga yang tidak ada 12 orang (60%) 
yang mandiri dan 8 orang (40%) yang 
tidak mandiri. Hal ini menunjukkan 
bahwa lanjut usia yang lebih mandiri 
yaitu yang tidak memiliki dukungan 
keluarga (Rinajumita, 2011). 

Hasil penelitian Rasyid pada tahun 
2016 dalam judul faktor-faktor 
berhubungan       dengan       kemandirian 
lansia di Kecamatan Wara Timur Kota 
Palopousia hasil analisis secara 
universal diperoleh bahwa lanjut usia 
berumur 56-59 tahun terdiri dari 104 
orang (39,8%), lanjut usia yang berumur 
60-70 tahun terdiri dari 61 orang 
(23,4%) dan lanjut usia yang berumur 
>70 tahun terdiri dari 96 orang (36,8%). 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi usia lanjut akan lebih berisiko 
mengalami masalah kesehatan terutama 
pada tingkat kemandirian karena lansia 
akan     mengalami      perubahan      akibat 
proses menua baik dari segi fisik, 
mental,        dan        dalam         melakukan 
kemandirian. 

Berdasarkan pendidikan usia lanjut 
yang tidak berpendidikan/tidak sekolah 
berjumlah 37 orang (14,2%), 
berpendidikan SD berjumlah 108 orang 
(41,4%), berpendidikan SMP terdiri dari 
79 orang (30,3%), berpendidikan SMA 
berjumlah 37 orang (14,2%). Hal ini 

URNAL DARMA AGUNG HUSADA, Volume VI, Nomor 2, Okotober 2019: 131-142 133 



 

 

menunjukkan bahwa tingkat 
kemandirian berdasarkan pendidikan 
tidak sekolah     dan SMA     sama-sama 
membutuhkan orang lain lain dalam 
perawatan dirinya. Berdasarkan status 
kesehatan usia lanjut, status kesehatan 
usia lanjut yang baik berjumlah 125 
orang (47,9%) dan yang kurang baik 
berjumlah 136 orang (52,1%). Hal ini 
menunjukkan tingkat kemandirian yang 
lebih mandiri yaitu usia lanjut yang 
status kesehatan yang baik. Keadaan 
sosial, usia lanjut dalam keadaan sosial 
yang baik berjumlah 155 orang (59,4%) 
dan usia lanjut yang keadaan sosial 
kurang berjumlah 106 orang (40,6%). 
Hal ini menunjukkan pada usia lanjut 
yang lebih mandiri yaitu keadaan sosial 
yang baik dibandingan dengan kondisi 
sosial yang kurang (Rasyid, 2016). 

Hasil penelitian Amy tahun 2009 
dalam judul hubungan fungsi kognitif 
lansia dan karakteristik keluarga dengan 
tingkat kemandirian lansia dalam 
memenuhi aktivitas dasar sehari-hari 
suku hasil penelitian ini menunjukkan di 
Desa Kutoharjo keluarga responden 
memiliki suku bangsa keluarga adalah 
jawa dengan hasil 78 orang (100%), 
hasil penelitian lain juga menunjukkan 
bahwa suku jawa mempunyai     nilai 
sebanyak 17 orang (36,96%), sedangkan 
suku sunda 7 orang (15,22%) dan 
sisanya dari suku betawi terdapat 5 
orang (10,87%) (Ahmad, 2009). Dalam 
hal ini suku/adat tidakada perlakuan 
khusus     terhadap     salah     satu     suku, 
sehingga adat kebudayaan dipahami 
sebagai      sistem      pengetahuan      yang 
dimiliki masyarakan     yang     dijadikan 
sebagai     pedoman     dalam     bertingkah 
laku,     karena kedudukan dan peran 
orang      lansia dalam      keluarga      dan 
masyarakat sangat     ditentukan     oleh 
kebudayaan yang dimiliki oleh keluarga 
dan masyarakat tersebut. 

Salah satu solusi yang dapat 
diterapkan          untuk          meningkatkan 
kemandirian lansia dalam aktivitas 

sehari-hari yakni dengan dukungan 
keluarga.     Dukungan tersebut dapat 
berasal dari keluarga (anak, istri, suami, 
kerabat). Dukungan itu dapat berupa 
anjuran yang bersifat mengingatkan 
lansia untuk tidak bekerja berlebihan, 
memberikan kesempatan pada lansia 
untuk melakukan aktifitas yang menjadi 
hobinya, memberikan waktu istirahat 
yang cukup kepada lansia agar tidak 
mudah stress     dan     cemas. Sehingga 
diharapkan lansia tetap mendapatkan 
kualitas     hidup     yang     baik,     tentang 
melakukan aktifitas hidup sehari-hari 
dengan mandiri serta tetap menjaga 
kesehatannya (Ismayadi, 2015). 
 

2. METODE PELAKSANAAN 
 

Racangan penelitian ini adalah 
deskriptif        dimana        peneliti        akan 
mengamati,        menggambarkan        atau 
mengobservasi gambaran      demografi 
dan faktor sosial berdasarkan tingkat 
kemandirian usia lanjut .Populasi yang 
digunakan penelitian yaitu lanjut usia 
(elderrly) 60-69 tahun, laki-laki 114 
orang dan     perempuan     122     orang. 
Sedangkan     lanjut usia     (>70     tahun) 
jumlah       laki-laki       21       orang       dan 
perempuan 42 orang. Total populasi 
yang diambil adalah 299 orang. Teknik 
pengambilan      sampel      ini      dilakukan 
dengan menggunakan rumus Vincent 
Gaspersz     yaitu     sebanyak     73     orang. 
Pelitian      ini      dilaksanakan      di      Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur Batu Tahun 2019 
Analisa data pada penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana gambaran 
demografi dan faktor sosial berdasarkan 
tingkat kemandirian usia lanjut di Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur Batu. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Demografi Responden Berdasarkan 
Tingkat Kemandirian 

Jumlah          responden          dalam 
penelitian ini sebanyak 73 orang, yaitu 
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usia lanjut di Desa Tuntungan II Wilayah 
Kerja Puskesmas Pancur Batu Tahun 
2019. Penelitian ini meliputi gambaran 
demografi responden dalam penelitian 
ini meliputi umur, jenis kelamin, suku, 
pekerjaan, pendidikan. Hasil penelitian 

tentang karakteristik usia lanjut di Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur Batu lebih lengkap dapat dilihat 
dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel.1 Distribusi Frekuensi Demografi Responden Tingkat Kemandirian 
Usia Lanjut di Desa Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Tahun 
2019 
 
 

Karakteristik Responden  Tingkat Kemandirian Total 
Mandiri       Ringan Sedang           Berat      Tota 

    l    
  F  %  F % F  %   F  %   F  % F  %  

Umur 
1. 60-74 (Lanjut usia)            10      13      31      42      7         9           1      1                   49      67 
2. 75- 90(Lanjut usia)                                 16      21      7         9           1      1                   24      32 

 Total  10  13  47 63 14  18   2  2          73  100  
Jenis Kelamin 
1. Laki-laki 3 4 16 21 10 13 1 1 30 41 

 2. Perempuan  7  9  31 42 4  5   1  1          43  58  
Total 10 13 47 63 14 18 2 2 73 100 
Pekerjaan 
1. Wiraswasta 3 4 11 15 6 8 20 27 
2. Pensiunan                                                  4 5 2 3 6 8 
3. Bertani 2 3 13 17 4 5           1      1 20 27 
4. IRT 4 5 19 26 2 3           1      1 26 35 

 5. PNS  1  1                                                                 1  1  
 Total  10  13  47 63 14  19   2  2          73  100  

Suku 
1. Batak Karo 5 7 13 17 18 24 
2. Jawa 3 4 31 42      12      16         2      3 48 65 
3. Padang 1 1 1 1         1         1           1      1 4 5 
4. Melayu 1 1 1 1         1         1 3 4 
5. Batak Mandailing                                    1 1 
Total 10 47 14 18 3 4 73 100 
Pendidikan 
1. Tidak Sekolah 1 1 10 13 3 4 1 1 15 20 
2. SD 6 8 23 31 8 11 1 1 38 52 
3. SMP 1 1 9 12 1 1                                         11 15 
4. SMA 1 1 5 7 2 3                                         8 11 

 5. Sarjana  1  1                                                                 1  1  
 Total  10  12   47 63 14  19   2  2          73  100  
 

Faktor sosial dalam penelitian ini 
meliputi kondisi kesehatan 
dikategorikan baik, jika usia lanjut bisa 

melakukan aktifitasnya sendiri tanpa 
bantuan orang lain dan yang sakit (tidak 
sehat) jika usia lanjut tidak dapat 

JURNAL DARMA AGUNG HUSADA, Volume VI, Nomor 2, Okotober 2019: 131-142 135 



 

 

mengurus diri sendiri. akan 
membutuhkan bantuan dari orang lain. 
Kondisi sosial ekonomi dikategorikan 
pekerjaan (wiraswasta, pensiunan, IRT, 
PNS, bertani) penghasilan dikategorikan 
baik, cukup, dan kurang Dikatakan baik 
jika pendapatan >5.000.000, dikatakan 
cukup 2.500.000-5.000.000, dan yang 
kurang ≤ 2.500.000. Status perkawinan 

dikategorikan tidak menikah/singel, 
cerai, dan sudah     meninggal. Hasil 
penelitian tentang faktor sosial usia 
lanjut di Desa Tuntungan II Wilayah 
Kerja Puskesmas Pancur Batu lebih 
lengkap dapat     dilihat dalam     tabel 
berikut ini. 

 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Faktor Sosial Tingkat Kemandirian Usia Lanjut di 
Desa Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Tahun 2019 

 

 
 
 
 

Kondisi 
Kesehatan 
1. Baik 
2. Sakit 
Total 
Kondisi Sosial 
Ekonomi 
1.Penghasilan 

a. Tinggi 
b. Cukup 
c. Kurang 

 

Mandiri 
F         % 
 
 

9 12 
1         1 

10 13 
 
 
 
 

1 1 
7 9 
2 3 

Tingkat Kemandirian Total 
Ringan Sedang Berat        Total 

F % F % F % F % F % 
 
 

39     53        11      15      1       1                         60        82 
8      11         3        4       1       1                         13        18 

47 64 14 19 2 2 73 100 
 
 
 
 

10 13 7 9 1 1 19 26 
24 33 7 9                                              38 52 
13 18                            1 1 16 21 

 

Total 
Status 
Perkawinan 
1. Tidak 

Menikah/Si 
ngel 

2. Cerai 
3. Sudah 

Meningal 
Total 

10 13 47 65 14 18 2 2 73 100 
 
 

2 3 13 18 5 7 20 27 
 
 

5         7       15       20        4        5       1       1                         25        34 
3         4       19       26        5        7       1       1                         28        38 

 

10 14 47 64 14 19 2 2 73 100 
 
 

Kehidupan Beragama Berdasarkan 
Tingkat Kemandirian 

Kehidupan beragama dalam 
penelitian ini ada 4 yaitu: kegiatan 
menjalankan sholat/berdoa, mengikuti 
ibadah ke gereja/masjid/mushollah, 
mengikuti doa lingkungan/perwiritan, 
mengikuti     perayaan hari-hari     besar 
keagamaan                dikategorikan/dinilai 

dengan sering, kadang-kadang, dan 
tidak pernah. 
Agama dalam penelitian ini ada 3 yaitu 
Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. 
Hasil penelitian tentang kehidupan 
beragama usia lanjut di Desa Tuntungan 
II Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu 
lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel 
berikut ini. 
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Tabel .3 Distribusi Frekuensi Kehidupan Beragama Tingkat Kemandirian Usia 
Lanjut di Desa Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Tahun 2019 
 
 

 

Agama 
 

1. Islam 
2. Kristen 

Protestan 
3. Katolik 
Total 

 

Mandiri 
F        % 
5         7 
3         4 

 

2         3 
10      14 

Tingkat Kemandirian Total 
Ringan Sedang Berat            Total 
F        %        F        %        F        %        F        %        F           % 

29      39       9        12       1         1                             44         
60 4         5         2         3                                                    9          

12 
 

14 20 3 4 1 1 20 27 
47 67      14      19 2 2 73        100 

 
 

Aktifitas Sosial Berdasarkan Tingkat 
Kemandirian 

Aktifitas sosial dalam penelitian 
ini ada 3 kegiatan mengikuti kegiatan 
sosial (pesta/adat yang ada di 
lingkungan sekitar), mengikuti kegiatan 
STM,          organisasi          (marga          dan 

perkumpulan lainnya), posyandu 
lansia/pemeliharaan kesehatan lainnya. 
Hasil penelitian tentang faktor sosial 
usia lanjut di Desa Tuntungan II Wilayah 
Kerja Puskesmas Pancur Batu lebih 
lengkap dapat     dilihat     dalam tabel 
berikut ini. 

 

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Aktifitas Sosial Usia Lanjut di Desa Tuntungan II 
Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Tahun 2019 

 

Aktifitas Sosial 
Mandiri 

Tingkat Kemandirian Total 
Ringan                                       Total 

Sedang Berat 
 
 

F % 
1. Mengikuti 

Kegiatan Sosial 
(pesta/adat yang 
ada di lingkungan 
sekitar) 

a. Sering 5 7 
b. Kadang-kadang 3 4 
c. Tidak Pernah 2 3 
Total 10 

2. Mengikuti 
Kegiatan STM, 
organisasi (Marga 
dan perkumpulan 
lainnya) 

a. Sering 6 8 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak Pernah 4 5 
Total 10 13 

F % F % F % F % F % 
 
 
 
 
 
 

29 39 8 11 42 57 
6 8 2 3       2     3 13 18 
12 16 4 5 18 24 
47              14              2     3 73 100 
 
 
 
 
 
 

22 30 6 8 1 1 35 48 
12 16 2 3                                       14 19 
13 17 6 8 1 1 24 33 
47 63 14 19 2 2 73 100 
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3. Posyandu 
Lansia/pemelihar 
aan kesehatan 
lainnya 

a. Sering 
b. Kadang-kadang 
c. Tidak Pernah 
Total 

 
 
 
 
 

5        7        33     45     5       7       1     1                       44     60 
3       4     3       4                                         6       8 

5 7 11 15 6 8 1 1 23 31 
10 14 47 64 14 19 2 2 73 100 

 
 

Pembahasan 
Demografi Lanjut Usia 
BerdasarkanTingkat Kemandirian 

Hasil penelitian berdasarkan 
tingkat kemandirian usia lanjut di Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur Batu Tahun 2019 menunjukan 
bahwa umur responden bahwa 
distribusi responden golongan umur 
pada     tingkat     kemandirian,     proporsi 
tertinggi           adalah           usia          60-74 
tahunsebanyak         31         orang         42% 
(ketergantungan ringan) dan proporsi 
yang paling rendah pada responden 
yang berusia 75-90 tahun sebanyak 1 
orang (1%) ketergantungan berat.Usia 
sangat berpengaruh terhadap tingkat 
kemandirian dimana semakin tua umur 
seseorang          itu          maka          tingkat 
kemandiriannya akan tergantung pada 
orang lain, karena banyak organ dalam 
tubuhnya           sudah           menurun.Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Rinajumita (2011), proporsi yang paling 
tinggi adalah umur 60-74 tahun 95,3% 
yang mandiri dan proporsi yang paling 
rendah umur 75-90 tahun 19,1% yang 
tidak mandiri/ketergantungan.Menurut 
Heryanti     (2014),     lansia     yang     telah 
memasuki usia 70 tahun ialah lansia 
resiko tinggi. Biasanya akan mengalami 
penurunan dalam berbagai hal termasuk 
tingkat kemandirian dalam melakukan 
aktifitas sehari-hari. 

Hasil penelitian berdasarkan 
tingkat kemandirian usia lanjut di Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur Batu Tahun 2019 menunjukan 

bahwa responden yang jenis kelamin 
perempuan lebih tinggi tingkat 
kemandirian sebanyak 31 orang (42%) 
ketergantungan ringan dan yang paling 
rendah proporsinya laki-laki sebanyak 1 
orang (1%) ketergantungan berat. Jenis 
kelamin perempuan      lebih      mandiri 
dibandingkan yang jenis kelamin laki-
laki karena perempuan bisa melakukan 
kegiatan dalam tingkat kemandirian. 
Berdasarkan teori Novayenni (2015), 
laki-laki lebih mandiri dari      pada 
perempuan. Menurut teori Rinajuminta 
(2011), lansia yang berjenis kelamin 
perempuan        yang        lebih        banyak 
dibandingkan jenis kelamin laki-laki. 

Hasil penelitian berdasarkan 
tingkat kemandirian usia lanjut di Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur Batu Tahun 2019 menunjukan 
bahwa suku proporsi yang paling tinggi 
adalah suku Jawa sebanyak 31 orang 
(42%) dan proporsi yang paling rendah 
adalah suku Padang sebanyak 1 orang 
(1%). Hasil       peneliti berdasarkan 
pekerjaan     responden     proporsi yang 
paling tinggi adalah ibu rumah tangga 
sebanyak                       19                       orang 
(26%)ketergantungan        ringan        dan 
proporsi. Semakin seorang lansia itu 
sering melakukan aktifitas atau bekerja 
maka       mereka akan       lebih       aktif 
dibandingkan usia lanjut yang tidak 
bekerja lagi. 

Hasil penelitian berdasarkan 
pendidikan     di Desa     Tuntungan II 
Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu, 
pendidikan proporsi yang paling tinggi 
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adalah yang tidak sekolah sebanyak 23 
orang (31%) yang ketergantungan 
ringan      dan      yang      paling rendah 
proporsinya adalah Perguruan Tinggi 
(Sarjana) 1 orang (1%) yang mandiri. 
Semakin tinggi pendidikan seseorang itu 
maka mereka dapat melakukan tingkat 
kemandirian itu secara mandiri. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan Lestari 
Nurindah (2018),       dimana      tingkat 
pendidikan yang paling tinggi adalah SD 
33,3% yang mandiri dan proporsi yang 
paling rendah Perguruan Tinggi 6,1% 
yang mandiri.Menurut teori Heryanti 
(2014), mengenai tingkat kemandirian 
usia     lanjut     berdasarkan pendidikan 
dimana pendidikan sangat berpengaruh 
terhadap tingkat kemandirian dimana 
pendidikan     yang lebih     tinggi     maka 
seseorang                  akan                  mampu 
mempertahankan hidupnya lebih lama 
unuk     melakukan     pemeliharaan dan 
upaya pencegahan pada kesehataan. 
5.3.2     Faktor       Sosial       Usia       Lanjut 
Berdasarkan Tingkat Kemandirian 

Hasil penelitian berdasarkan 
kondisi kesehatan di Desa Tuntungan II 
Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu, 
proporsi yang paling tinggi proporsi 
kondisi kesehatan yang paling tinggi 
adalah kondisi kesehatan yang baik 
sebanyak           39 orang (31%) 
ketergantungan ringan dan proporsi 
yang paling rendah kondisi kesehatan 
yang sakit 1 orang (1%) yang mandiri. 
Pada tingkat kondisi kesehatan yang 
baik maka seorang lansia itu dapat 
melakukan aktifitasnya dengan sendiri 
tanpa membutuhkan            bantuan, 
sedangkan pada kondisi kesehatan yang 
kurang/sakit maka usia lanjut itu akan 
bergantung     kepada     keluarga     dalam 
melakukan     aktifitas     dan     perawatan 
dirinya.Hasil      penelitian      ini      sejalan 
dengan Zakariya (2009), proporsi yang 
paling tinggi adalah kondisi kesehatan 
yang baik 52,22% dan proporsi yang 
paling rendah kondisi kesehatan yang 
kurang        47,8%.        Hasil        penelitian 

Oktavianti (2015), ini tidak sejalan 
dengan peneliti karena pada kondisi 
kesehataan yang         paling tinggi 
proporsinya adalah kondisi kesehatan 
kurang 52,5% dan proporsi yang paling 
rendah kondisi kesehatan yang baik 
47,5%. Menurut teori Setiati (2015), 
mengatakan bahwa kondisi kesehatan 
yang baik      usia lanjut yang      bisa 
melakukan perawatan dirinya sendiri 
tanpa bantuan orang lain. 

Hasil penelitian 
berdasarkanstatus perkawinan di Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur Batu proporsi yang paling tinggi 
yang sudah meninggal sebanyak 19 
orang (26%)      yang      ketergantungan 
ringan dan proporsi yang paling rendah 
proporsinya yang tidak menikah/singel 
sebanyak 2 orang (3%) mandiri. Status 
perkawinan         sangat         berpengaruh 
terhadap tingkat      kemandirian usia 
lanjut. 
Kehidupan Beragama Usia Lanjut 
Berdasarkan Tingkat Kemandirian 

Hasil peneliti yang dilakukan di 
Desa Tuntungan II Wilayah Kerja 
Puskesmas Pancur       Batu       tentang 
proporsi yang beragama Islam lebih 
tinggi sebanyak 29 orang (39%) dan 
proporsi yang paling rendah agama 
Katolik sebanyak 1 orang (1%). Dan 
hasil penelitian yang dilakukuan di Desa 
Tuntungan II Wilayah Kerja Puskesmas 
Pancur       Batu       tentang kehidupan 
beragama proporsi yang paling tinggi 
adalah          mengikuti          ibadah          ke 
gereja/masjid/mushollah sebanyak 29 
orang      (40%) yang      ketergantungan 
ringan dan yang paling rendah atau 
tidak pernah proporsinya menjalankan 
sholat/berdoa          1          orang          (1%) 
ketergantungan berat.Dalam kehidupan 
beragama      disini usia      lanjut      akan 
mendapat dukungan dari masyarakat 
atau     keluarga     untuk     meningkatkan 
tingkat              kemandiriannya              dan 
kepercayannya         dalam         melakukan 
tingkat     kemandirian     akan baik.Hasil 
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penelitian Rina (2012), responden yang 
mandiri dengan kehidupan agamnya 
baik lebih besar 94,2% dalam kegiatan 
sholat lima waktu sehari semalam dan 
yang tidak baik dalam kehidupan 
beragama       66,7%       dalam       kegiatan 
bersedekah/memberikan santunan anak 
yatim dan fakir miskin. Hasil penelitian 
ini sejalan         dengan         penelitian 
Rinajuminta (2011), proporsi responden 
dengan kehidupan yang menjalankan 
ibadah yang baik menjalankan ibadah 
secara rutin dan teratur berupa sholat 
lima waktu setiap harinya 97,7% yamg 
mandiri dan     proporsi yang paling 
rendah        bersedekah,        memberiakan 
santunan      kepada      anak      yatim/fakir 
miskin 66,6%. 
 

Aktifitas Sosial Usia Lanjut 
Berdasarkan Tingkat Kemandirian 

Hasil peneliti yang dilakukan di 
Desa Tuntungan II Wilayah Kerja 
Puskesmas Pancur Batu tentang aktifitas 
sosial        proporsi yang paling tinggi 
posyandu                    lansia/pemeliharaan 
kesehatan lainnya 33     orang     (45%) 
ketergantunggan ringan dan yang paling 
rendah proporsinya adalah mengikuti 
kegiatan sosial (pesta/adat yang ada di 
lingkungan     sekitar)     2 orang     (3%) 
ketergantungan berat. Dalam aktifitas 
sosial usia lanjut yang aktif dalam 
melakukan      kegiatan      yang ada di 
lingkungannya maka usia lanjut itu akan 
termotifasi baik dari lingkungan atau 
pun       diri       sendiri       dalam       tingkat 
kemandiriannya. Hasil penelitian yang 
dilakukan      Jurnita      (2012),      proporsi 
responden yang paling tinggi adalah 
yang tidak aktif 66,7%. Aktifitas sosial 
yang dilakukan yang responden meliputi 
kegiatan                  arisan                  ibu-ibu, 
wirit/ptngkajian/yasin, kegiatan PKK, 
kerja bakti, membantu pesta, senam 
lansia. Menurut teori DepKes RI (2005), 
bahwa kehidupan sosial usia lanjut juga 
mengalami            perubahan            seperti 
keikutsertaan secara       aktif       dalam 

berbagai macam organisasi umumnya 
menjadi berkurang, komunikasi dengan 
orang lain terbatas. 
 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
Hasil penelitian menunjukkan     bahwa 
umur 60-74      tahun      sebanyak 31 
orang(42%)      ketergantungan      ringan 
dalam perawatan diri, kondisi kesehatan 
yang baik sebanyak 39 orang (53%) 
ketergantungan        ringan,        beragama 
proporsi yang paling tinggi sebanyak 29 
orang      (40%)      yang      ketergantungan 
ringan (mengikuti ibadah ke gereja 
masjid/musholla),           paling           tinggi 
sebanyak 33      orang      (45%)      yang 
ketergantungan        ringan (mengikuti 
posyandu                       lansia/pemeliharan 
kesehatan. 
 

Saran 
Bagi puskesmas lebih meningkatkan lagi 
pelayanan kesehatan melalui posyandu 
untuk meningkatkan kualitas hidup 
lansia melalui informasi dan sosialisasi 
tentang kesehatan . Bagi lansi tetap 
menjaga hubungan harmonis dengan 
keluarga, membina      hubungan      dan 
berinteraksi sosial yang baik dengan 
tetangga melalui kelompok, mengikuti 
posyandu lansia yang ada di lingkungan 
sekitar seperti senam lansia, kegiatan 
sosial seperti pesta, perkumpulan marga 
dan       lain-laindan       keluarga       dapat 
memberikan dukungan terhadap 
kegiatan     yang     berhubungan     dengan 
lansia yang     ada dalam     lingkungan 
terutama dalam tingkat kemandirian. 
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