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Lansia  adalah mereka yang telah berusia 65 
tahun keatas. Durmin (1992) membagi lansia 
menjadi :
young elderly (65-74 tahun)
older elderly (75 tahun)

Menurut Munro dkk (1987) mengelompokkan 
older elderly kedalam 2 bagian:yaitu usia 75-
84 tahun dan 85 tahun.

Di Ina , M. Alwi Dahlan , Lansia diatas 60 
tahun. Pensiun  diatas 56 tahun.
Dari sini muncullah istilah Lansia Risiko Tinggi 
(High Risk Elderly) dengan criteria :

 usia diatas 80 tahun
 hidup sendiri
 depresi
 gangguan intelektual
 jatuh beberapa kali
 inkontinensia urine
 dimasa lalu tidak dapat menyesuaikan diri

 Umur : Kronologis dan biologis.
 Timbulnya gejala penuaan sangat individual 

tergantung banyak faktor, yaitu :
1. Faktor Lingkungan

 Kimia : radiasi
 Fisika : suhu panas dan dingin
 Biologi : adanya penyakit 

2. Faktor gaya hidup
 Kebiasaan makan
 Olahraga / aktifitas tubuh
 Stress

Menurut dr. Jan Takasihaeng, faktor yang 
berpengaruh pada proses penuaan adalah 
faktor gizi, faktor lingkungan, dan faktor 
genetik yang ada pada seseorang.

 Sel akan kehilangan kemampuan untuk mengisis unsur-
unsur pokoknya, sehingga sel mati. Karena sel mati makan 
fungsinya akan hilang. Satu sel mati maka sel lain yang 
tergantung akan mati, sehingga seluruh sistem akan 
terganggu.

 Sel-sel sudah diprogram untuk memecah dan 
memperbanyak dalam waktu tertentu. Etelah sekian kali 
diperbanyak maka sel akan berhenti. Genetik koding diotak 
akan mengirimkan signal melalui sistim hormonal, sistem 
syaraf ke sel atau jaringan yang dituju. Misalnya sel darah 
merah akan mati pada usia 4 bulan dan diganti oleh sel yang 
baru.
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 Terjadi akumulasi protein dan lemak yang belum terurai 
dengan sempurna (ciran intracellular sludge) yang akan 
mengganggu efisiensi kerja sel. Lemak ini biasa disebut 
lipofucin (pigmen lansia)

 Sel akan kehilangan kemampuan untuk 
menginterpretasikan kode genetik dari DNA sehingga 
sintesa protein terganggu atau salah. Sehingga 
kebutuhan enzim untuk fingsi normal sel tidak dapat 
diproduksi. Radiasi juga dapat mengubah kode DNA.

 Teori “Wear and Tear”
Sel dapat rusak secara mekanaik, gangguan suhu, reaksi 
kimia yang tidak terkontrol, radiasi dan menghasilkan 
radikal bebas. Radikal bebas ini akan beraikatan dengan 
asam lemak tidak jenuh ganda membentuk peroksida 
yang dapat merusak membran sel.

KONDISI PENGARUH IMPLIKASI THD 
KONDISI Gizi DAN 

KEAD KLINIS

1. Psikologi 
Perubahan Pola 

makan

Kelebihan makan, 
pola makan tdk teratur 
atau penurunan 
asupan makanan

Obesitas
Krg Gizi 
Def zat Gizi

Depresi
Kesepian 
Kebingungan

Selera makan 
terganggu

Obesitas
Krg Gizi 
Def zat Gizi

KONDISI PENGARUH IMPLIKASI THD 
KONDISI Gizi DAN 

KEAD KLINIS

2. Fisiologi
Penurunan BMR

Keb E menurun, ttp 
asupan zat Gizi t3 hrs 
ditingkatkan

Obesitas
Def zat gz

Gangg gigi geligi Kesulitan mengunyah, 
perub asupan makan

Gangg pencern
Konstipasi
Def zat Gizi

Penurunan sekresi 
HCl dan enzim 
pencernaan

Perub pencern Def zat Gizi : Ca, Fe, 
dll

Penurunan Fgs hati Penurunan 
penyerapan lemak

Def vit lrt L
Penurunan BB
Kembung (Flatulen)

KONDISI PENGARUH IMPLIKASI THD 
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KEAD KLINIS

Atropi mukosa & otot 
usus

Penyerapan 
terhambat/mak 
melalui usus jd lbt

Def vit dan min
konstipasi

Penurunan sekresi 
mukus usus

Penurunan pelemasan 
(lubrikasi usus)

Konstipasi

diverticulitis Penyumbatan partikel 
mak yg ksr pd 
diverticula

Diverticulitis

Perub met glukosa Penurunan toleransi 
glukosa

Hipoglikemia
hiperglikemia

KONDISI PENGARUH IMPLIKASI THD 
KONDISI Gizi DAN 

KEAD KLINIS

Penurunan fgs ginjal Menurunnya kemamp 
gibjal u megatasi 
kelebihan cairan

Kadar urea darah 
meningkat

alkalosis
Perub met tlg Pembentukkan tlg 

menurun, kerusakan 
tlg meningkat

Kehilangan massa tlg
Osteoporosis

3. Sosio- ekonomi
Penurunan 

pendapatan, masa 
pensiun

Pengeluaran pangan 
menurun : susu, 
daging

Penurunan asupan P, 
Vit dan Ca

KONDISI PENGARUH IMPLIKASI THD 
KONDISI Gizi DAN 

KEAD KLINIS

Perub ukuran klg Perubahan 
kemampuan daya beli

Obesitas
Kurang gizi

Perub Lingk sos Perubahan peran atau 
kedudukan dlm masy

Keterbatasan 
fasilitas u menyiapkan 
dan menyimpan 
makanan

Menigkatnya asupan 
makanan yang 
diproses

Tingginya asupan 
garam

hipertensi
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Penurunan sensitivitas indra pembau dan 
perasa
Kesehatan gigi
Penurunan prod air liur
Penyakit yg diderita
Gejala tdk lapar

Aktivitas fisik
Kemunduran biologis
Pengobatan
Depresi dan kondisi mental
penyakit

Kecukupan Gizi disesuaikan dg tkt aktv dan 
kondisi kesh
Konsistensi dan tekstur makanan disesuaikan 
dg kemamp pencernaan lansia
Penyajian makanan (cara, wkt, dan jns) 
disesuaikan dg kondisi fisiologis dan psikologis 
lansia

E Menurun  Penurunan BMR 7,5% u 50-69 th, 
dan 10% u >= 70 th.
HA 60%, hindari HA sederhana  gl pasir dpt 
meningkatkan kadar trigliserida .
Dalam Arisman, 2004 keb HA 55-60% dari total 
kal.
Lemak 20%, utamakan L tdk jenuh ganda dan 
mudah cerna.
Dalam Arisman L (20-25%)
P 0,9 g /kg BB, bernilai Biologis tinggi.
Dalam Arisman, 2004 dipatok 0,8 g/kg BB.

Tinggi serat mencegah konstipasi dan 
divertikulosis dan mengikat kolesterol u 
dibuang.
Vit sama dg orang dewasa, perhatikan vit D 
dan E
Min sm dg org dewasa, perhatikan Fe dan 
Ca.
Cairan ckp 6-8 gls/hr
Konsistensi mak sesuai dg kead gigi. 

Vitamin C, E dan Se dikathui dapat 
memperlambat terjadinya penuaan, 
dimana unsur ini bersifat antioksidan 
yang mencegah terjadinya reaksi 
peroksidasi antara radikal bebas dengan 
asam lemak tidak jenuh ganda.
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1. menciptakan pola makan yang baik.
2. memperkuat daya tahan. Makan makanan yg 

mengandung zat gizi yg penting untuk kekebalan, seperti 
vitamin E, B6, dan Zn. Contoh BM : biji-bijian utuh, 
sayuran berdaun hijau, makanan laut, daging tidak 
berlemak, margarine atau minyak tumbuhan.

3. mencegah tulang menajdi keropos dan mengkerut.  
Santaplah makanan yg mengandung vit D. pd usia diatas  
60 th kemampuan penyerapan kalsium menurun. Cth BM 
: susu serta produk olahan susu.  Ingat !! vitamin D 
membantu penyerapan kalsium.

4. memastikan agar saluran pencernaan 
tetap sehat, aktif dan teratur. Krn itu hrs 
makan sedikitnya 20 gr makanan yg kaya 
akan serat. Cthnya : bebijian, jeruk dan 
sayuran berdaun hijau tua.

5. menyelamatkan penglihatan dan 
mencegah terjadinya katarak. Banyaklah 
mengkonsumsi vit C, E dan  karoten 
(antioksidan) yaitu sayuran berwarna 
kuning dan hijau, jeruk sitrun, dan buah 
lain.

6. mengurangi risiko penyakit jantung, yaitu dengan 
membatasi makanan yg berlemak yg banyak 
mengandung kolesterol dan natrium, dan hrs banyak 
makan makanan yg kaya akan vit B6, dan B12, asam 
folat, serat yg larut, kalsium dan kalium. Biji-bijian 
utuh, oats, produk olahan susu tanpa lemak, kacang 
kering, daging tidak berlemak, buah- termasuk 
nanas, dan sayuran.

7. agar ingatan tetap baik dan system saraf tetap 
bagus, harus banyak makan vit B6, B12, dan asam 
folat.

8. mempertahankan BBI, dg jl tetap aktif secara fisik, 
makan makanan rendah lemak dan kaya akan KH 
kompleks.

9. menjaga agar nafsu makan tetap baik dan otot 
tetap lentur, dg jalan melakukan olahraga ( dg 
catatan olahraga dilakukan menurut porsi 
masing-masing usia serta tingkat kebugaran tiap 
orang).

10. tetaplah berlatih. Massa tulang agaknya 
banyak dipengharuhi oleh lamanya tulang 
digunakan atau tekanan yg dikenakan pd tulang. 
Dg perangsangan ini, tulang memperoleh 
kemampuan memperbaiki diri hingga mencapai 
usia tua. Kemalasan, pengurangan kegiatan pd 
usia tua, dan/atau dikombinasi dg terlalu lama 
tinggal di RS ikut mengontribusi tjdnya 
osteoporosis.


