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By 
Yetti Wira Citerawati SY

WKNPG, 2004 
menuliskan bahwa
usia 65 tahun ke
atas digolongkan

sebagai Usia
Lanjut.

KECEPATAN PROSES MENUA  ANTAR ORG BERBEDA-BEDA.

 Proses
menghilangnya
secara perlahan
kemampuan
jaringan tubuh
untuk
mempertahankan
struktur dan fungsi
normalnya. 
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• Sel akan kehilangan kemampuan untuk mengisi 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.
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• Sel-sel sudah diprogram untuk memecah dan 
memperbanyak dalam waktu tertentu. Setelah 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 (cairan intracellular sludge) yang 
akan mengganggu efisiensi kerja sel. Lemak ini biasa 
disebut lipofucin (pigmen lansia)
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• 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.
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• Teori “Wear and Tear”
Sel dapat rusak secara mekanik, gangguan suhu, 
reaksi kimia yang tidak terkontrol, radiasi dan 
menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini akan 
berikatan dengan asam lemak tidak jenuh ganda 
membentuk peroksida yang dapat merusak membran 
sel.
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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 jenis) 
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 sedangkan PPGl, 2012 adalah 60-65% dari
total energi.
Lemak 20%, utamakan L tdk jenuh ganda dan
mudah cerna.
Dalam Arisman L (20-25%)
Dalam Arisman,2004  & PPGL 2012, protein 
dipatok 0,8 g/kg BB ( 10-15% dari kebutuhan
energi)

Kebutuhan serat 25-30 gr/hari.

Kebutuhan cairan lansia perlu diperhatikan
karena adanya mekanisme rasa haus dan
menurunnya cairan tubuh total. Cairan
dibutuhkan sekitar 1,5-2 liter perhari

Perhatikan Kebutuhan akan vitamin dan mineral, 
seperti kalsium, vitamin D, zat besi, asam folat, 
sodium dan vitamin B12.

PERHITUNGAN KEBUTUHAN ENERGI Menurut Pedoman Pelayanan Gizi Lansia
(Kemenkes, 2012) 
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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 diketahui 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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