
  

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Peningkatan jumlah penduduk lansia diakibatkan oleh penurunan angka 

fertilitas penduduk, perbaikan status kesehatan dan status transisi 

epidemiologi, dan peningkatan usia harapan hidup (UHH), serta perubahan 

gaya hidup. Di Indonesia, kini populasi lansia rata-rata adalah 7,5 % dari 

jumlah total penduduk (Fatmah, 2010). 

 

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2011, pada tahun 

2000-2005 UHH adalah 66,4 tahun (dengan persentase populasi lansia tahun 

2000 adalah 7,74%), angka ini akan meningkat pada tahun 2045-2050 yang 

diperkirakan UHH menjadi 77,6 tahun (dengan persentase populasi lansia 

tahun 2045 adalah (8,68%). Begitu pula dengan laporan Badan Pusat Statistik 

(BPS) terjadi peningkatan UHH. Pada tahun 2000 UHH di Indonesia adalah 

64,5 tahun (dengan persentase populasi lansia adalah 7,18%). Angka ini 

meningkat menjadi 69,43 tahun pada tahun 2010 (dengan persentase populasi 

lansia adalah 7,56%) dan pada tahun 2011 menjadi 69,65 tahun (dengan 

persentase populasi lansia adalah 7,58%) (Kemenkes RI, 2013).  
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Peningkatan jumlah lansia akan mempengaruhi aspek kehidupan mereka, 

antara lain perubahan-perubahan fisik, biologis, psikologis, dan sosial sebagai 

akibat dari proses penuaan atau munculnya penyakit-penyakit degeneratif. 

Secara signifikan, mortalitas dan morbiditas pada orang tua lebih besar 

daripada orang muda. Proses penuaan salah satunya akan berpengaruh pada 

penurunan respon pada sistem imunitas tubuh. Penurunan respon imun 

tersebut akan menyebabkan lansia rentan terserang penyakit, terutama 

penyakit infeksi  (Fatmah, 2006b). 

 

Penurunan fungsi imunitas pada lansia salah satunya dipengaruhi oleh status 

gizi lansia itu sendiri. Berdasarkan penelitian epidemiologis dan klinis 

menunjukkan bahwa kekurangan zat gizi baik mikronutrien dan/atau 

makronutrien akan menghambat respon imunitas dan meningkatkan risiko 

penyakit infeksi. Hal tersebut terjadi karena perubahan fungsi fisiologis pada 

lansia dapat menyebabkan penurunan asupan makanan. Penurunan asupan 

makanan tersebut akan mempengaruhi status gizi (Fatmah, 2010; Siagian, 

2010).  

 

Oleh karena itu, sistem imunitas pada tubuh harus tetap optimal agar 

berdampak baik bagi tubuh. Salah satu cara untuk meningkatkan respon 

imunitas tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung 

substansi spesifik yang berfungsi untuk memodulasi dan memperbaiki respon 

imunitas tubuh yang disebut imunonutrisi. Zat nutrisi yang termasuk ke 

dalam imunonutrisi antara lain berupa protein, asam lemak rantai panjang, 
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vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B12, zink, zat besi dan selenium 

(Angraini, 2013). 

 

Pada sistem imunitas vitamin dan mineral memiliki fungsi antara lain 

membantu deferensiasi sel epitel sebagai barier imunitas pertama seperti yang 

dilakukan vitamin A. Selain itu, vitamin C dapat berfungsi meningkatkkan 

aktivitas sel limfosit, vitamin E dan selenium berperan sebagai antioksidan 

yang menghalangi kerusakan sel, makrofag, sel dendrit, limfosit dan sel NK. 

Zink berfungsi dalam peningkatan respon imun. Protein berfungsi dalam 

memelihara sistem imun tubuh dan penurunan infeksi pasca pembedahan 

(Angraini, 2013; Fatmah, 2006b; Wigiyandiaz, 2013). 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji hubungan asupan imunonutrisi dan status gizi 

terhadap status imunitas pada lansia. Sepanjang penelusuran peneliti, 

penelitian ini  belum pernah dilakukan di Kota Bandar Lampung terutama 

pada lansia sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian sebagai data 

dasar untuk mengetahui status imunitas, status gizi dan kondisi asupan 

imunonutrisi pada lansia di Kota Bandar Lampung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah 

yang akan diangkat pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana gambaran asupan imunonutrisi, status gizi, dan status imunitas 

pada lansia di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara asupan imunonutrisi dengan status 

imunitas pada lansia di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara status gizi dengan status imunitas pada 

lansia di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara 

asupan imunonutrisi dan status gizi dengan status imunitas pada lansia 

di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1. Mengetahui gambaran asupan imunonutrisi, status gizi, dan status 

imunitas pada lansia di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar 

Lampung. 
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2. Mengetahui hubungan antara asupan imunonutrisi dengan status 

imunitas pada lansia di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar 

Lampung. 

3. Mengetahui hubungan antara status gizi dengan status imunitas 

pada lansia di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Bagi Peneliti 

 

Memberikan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman secara 

langsung bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama masa perkuliahan. 

 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

 

Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang peran asupan 

imunonutrisi dan status gizi untuk ketahanan imunitas pada lansia. 

 

1.4.3 Bagi Instansi Terkait 

 

Memberikan informasi bagi instansi kesehatan tentang peranan asupan 

imunonutrisi dan status gizi dalam meningkatkan status imunitas pada 
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lansia sehingga dapat mengembangkan program terkait untuk para 

lansia. 

 

1.4.4 Bagi Peneliti Lain 

 

Memberikan informasi tentang gambaran asupan imunonutrisi dan 

status gizi dihubungkan dengan status imunitas pada lansia sehingga 

kedepannya di harapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian yang 

terkait. 

 

1.4.5 Bagi Institusi Pendidikan 

 

Menambah referensi kepustakaan tentang hubungan asupan 

imunonutrisi dan status gizi dengan status imunitas pada lansia. 


