
 

 

 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Definisi Lansia  

 

Lansia merupakan sekelompok orang yang sedang mengalami proses 

perubahan baik anatomi, fisiologi dan biokimia dalam jangka waktu tertentu 

pada jaringan atau organ. Proses penuaan tersebut akan mempengaruhi fungsi 

dan kemampuan tubuh lansia. Lansia dapat didefinisikan secara kronologis 

dan biologis. Lansia kronologis dapat dengan mudah dihitung dan diketahui, 

sedangkan lansia biologis dilihat dari keadaan jaringan tubuhnya (Fatmah, 

2010). 

 

Di negara maju, seseorang dapat dikatakan lansia apabila berusia sama 

dengan atau lebih dari 65 tahun, sedangkan di negara sedang berkembang,  

yang disebut sebagai lansia adalah seseorang dengan usia sama dengan atau 

lebih dari 60 tahun (Oenzil, 2012). Menurut WHO, berdasarkan usia lansia 

dibagi menjadi empat kelompok yaitu usia pertengahan (middle age) 45-59 

tahun; lansia (elderly) 60-74 tahun; lansia tua (old) 75-90 tahun; usia sangat 

tua (very old) usia diatas 90 tahun (Fatmah, 2010).  
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2.2 Proses Penuaan 

 

Penuaan merupakan proses hilangnya kemampuan jaringan secara bertahap 

untuk memperbaiki/mengganti diri dan mempertahankan struktur dan 

fungsinya secara normal. Proses tersebut akan menyebabkan tubuh tidak 

tahan terhadap infeksi dan kerusakan yang ada. Banyak konsep dan teori yang 

dikemukakan terkait proses penuaan antara lain sebagai berikut. (Darmojo, 

2010). 

 

1. Teori berdasarkan sistem organ 

Penuaan terjadi karena adanya hambatan dari organ tubuh tertentu, yaitu 

sistem endokrin dan sistem imun. Kelenjar timus mengecil pada saat 

proses penuaan, yang menyebabkan penurunan imun tubuh sehingga 

mudah terserang infeksi (Fatmah, 2010). 

 

2. Teori imunologi 

Pada teori ini dikemukakan bahwa proses penuaan menyebabkan tubuh 

tidak dapat membedakan antara sel normal dan sel tidak norma,l sehingga 

terjadi penyerangan pada jaringan tubuh itu sendiri. Hal tersebut 

merupakan salah satu acuan terkait dengan penyakit degeneratif (Fatmah, 

2010). 

 

 

 



 

9 
 

 

3. Teori eror catastrope 

Teori yang mengemukakan bahwa penurunan kemampuan fungsional 

suatu sel diakibatkan adanya mutasi progresif pada DNA sel somatik. Hal 

tersebut menyebabkan kesalahan pada enzim yang terbentuk sehingga 

kerusakan sel terjadi dan dapat mempercepat kematian sel (Darmojo,2010; 

Fatmah, 2010). 

 

4. Teori pesan yang berlebihan (redundant message) 

Pesan pada DNA manusia yang berlebihan dapat menimbulkan proses 

penuaan (Fatmah, 2010). 

 

5. Kerusakan akibat radikal bebas 

Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas maupun di dalam tubuh jika 

fagosit pecah dan sebagai produk sampingan dalam rantai pernafasan di 

mitokondria. Zat ini bersifat merusak karena sangat reaktif, yang dapat 

bereaksi dengan DNA, protein, asam lemak seperti halnya dalam membran 

sel. Radikal bebas juga dapat dinetralkan dengan senyawa non enzimatik 

seperti vitamin C, provitamin A, dan vitamin E. Walaupun demikian, zat 

radikal bebas masih dapat lolos, bahkan semakin lanjut usia maka radikal 

bebas yang terbentuk semakin banyak, mengakibatkan kerusakan sel tubuh 

dan berakhir pada kematian sel (Fatmah, 2010 ; Darmojo, 2010). 
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2.3 Perubahan Fisiologi Lansia 

 

Semakin lanjut usia seseorang maka semakin besar perubahan dan penurunan 

yang terjadi pada anatomi dan fungsional organ tubuhnya. Hal tersebut akan 

mempermudah terjadinya penyakit atau kerusakan dalam tubuh seiring 

dengan bertambahnya usia (Darmojo, 2010). 

 

1. Perubahan pada panca indera 

Pada sistem panca indera terjadi berbagai perubahan morfologik. Berbagai 

perubahan yang terjadi baik secara anatomi maupun fungsional akan 

memberikan dampak terhadap berbagai organ panca indera. Terjadinya 

penurunan fungsi penglihatan pada lansia adalah akibat sudah terjadinya 

perubahan struktur jaringan dalam bola matanya (Darmojo, 2010; Fatmah, 

2010) 

 

2. Perubahan pada sistem saraf 

Pada lansia terjadi penurunan berat otak sekitar 10-20%. Penurunan ini 

terjadi antara usia 30−70 tahun. Terjadi penurunan neurotransmitter pada 

lansia (Darmojo, 2010; Fatmah, 2010). 

 

3. Perubahan pada rongga mulut 

Bagian rongga mulut yang lazim terpengaruh adalah gigi, gusi dan sekresi 

air ludah. Pada lansia banyaknya gigi yang tanggal serta kerusakan gigi 

karena proses degenerasi dan pemeliharaan yang kurang baik. Hal tersebut 
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akan menyebabkan gangguan saat proses pengunyahan makanan. 

Penurunan sekresi air ludah sampai 75% dapat mengakibatkan kekeringan 

rongga mulut. Hal tersebut akan berpengaruh pada konsumsi makanan 

(Fatmah, 2010; Arisman, 2008). 

 

4. Perubahan pada saluran cerna 

Lemahnya otot esofagus pada lansia dapat menyebabkan gangguan dan 

kesulitan saat menelan makanan. Ukuran lambung juga mengecil sehingga 

daya tampung terhadap makanan menurun. Selain itu, diatas usia 60 tahun 

sekresi pepsin berkurang yang akan mengganggu proses perubahan protein 

menjadi peptin. Hal tersebut juga berdampak pada penurunan penyerapan 

vitamin B12 dan zat besi. Mukosa usus halus mengalami atrofi, yang akan 

menyebabkan berkurangnya luas permukaan dan menurunnya proses 

absorpsi (Fatmah, 2010; Arisman, 2008). 

 

Konstipasi juga merupakan hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan 

aspek fisiologis dan patologis usus besar. Pada usus besar motilitasnya 

berkurang sehingga absorpsi air dan elektrolit meningkat, feces menjadi 

lebih keras, dan dapat menyebabkan konstipasi. Konstipasi disebabkan 

oleh adanya peristaltik kolon yang melemah akibat terjadinya kegagalan 

dalam mengosongkan rektum (Fatmah, 2010). 

 

 

 



 

12 
 

 

5. Perubahan pada sistem pernapasan 

Setelah manusia berusia 20−25 tahun, terjadi penurunan pada fungsi 

pernapasan manusia. Fungsi paru-paru mengalami kemunduran karena 

penurunan elastisitas jaringan paru-paru dan dinding dada. Kesulitan 

bernafas juga terjadi akibat kekuatan kontraksi otot pernapasan yang 

berkurang. Gerak silia di dinding sistem respirasi juga menurun, demikian 

pula penurunan reflek batuk dan refleks fisiologis lainnya. Hal tersebut 

memungkinkan infeksi akut pada saluran pernafasan bagian bawah 

meningkat. Infeksi yang sering menyerang kelompok lansia antara lain 

pneumonia, tuberkulosis (Fatmah, 2010; Darmojo, 2010). 

 

6. Perubahan pada sistem imun 

Pada lansia terjadi penurunan sensitivitas pada sistem imun. Hal tersebut 

terjadi karena adanya penurunan kemampuan kelenjar-kelenjar imun 

seperti kelenjar timus, kelenjar limfe dan kelenjar limpa. Pada kelenjar 

timus terjadi penurunan ukuran organ seiring dengan bertambahnya usia 

seseorang, sehingga kemampuan dalam mendiferensiasikan sel limfosit T 

menurun (Fatmah, 2010). 

 

Pada lansia terjadi penurunan imunitas seluler. Penurunan kecepatan 

dalam pembentukan limfosit T akan menyebabkan respon imun terhadap 

infeksi terganggu. Jumlah total limfosit dalam darah tepi tidak menurun 

seiring pertambahan usia. Penurunan jumlah sel imun yang responsif pada 

lansia diakibatkan oleh kegagalan sel T menghasilkan interleukin-2 
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(Fatmah, 2010). Interleukin-2 merupakan limfosit yang bersifat mitogenik, 

merupakan faktor penting yang berpengaruh pertumbuhan sel T, 

mempunyai kemampuan meningkatkan respon imun seluler melalui 

aktivitas sitotoksik limfosit T, serta aktivasi sel NK melalui interferon 

gamma maupun respon humoral dengan meningkatkan sintesis dan sekresi 

antibodi (Darmojo, 2010). 

 

2.4 Imunonutrisi 

 

Semakin berkembangnya ilmu gizi mengakibatkan terbentuknya suatu konsep  

tentang imunonutrisi. Imunonutrisi adalah sekelompok zat gizi yang spesifik 

seperti protein (khususnya arginin dan glutamin), nukleotida, asam lemak 

omega-3, antioksidan (vitamin A, vitamin C, dan vitamin E) dan zink yang 

diberikan sendiri ataupun bersama-sama, memiliki pengaruh terhadap 

imunologik dan inflamasi (Angraini, 2013). Imunonutrisi dapat digambarkan 

sebagai suatu kemampuan zat nutrisi untuk memodulasi dan memperbaiki 

inflamasi serta respon imun  tubuh.  Nutrisi dan sistem imun berinteraksi 

dalam berbagai tingkatan yang pada akhirnya dapat memodulasi sistem imun 

tubuh (Prins & Visser, 2012).  

 

Zat-zat nutrisi yang spesifik tersebut memiliki pengaruh dalam aktivitas sel-

sel imun dalam tubuh manusia dan bermakna secara klinis (Calder, 2007). 

Zat-zat nutrisi spesifik yang termasuk dalam golongan imunonutrisi adalah 

arginin, glutamin, branched chain amino acids (BCAA), taurin, asam lemak 
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omega-3 eicosapentanoic acid (EPA) dan omega-6, nukleotida, antioksidan 

(likopen, vitamin A, vitamin C, vitamin E), vitamin B, vitamin D, zink (Zn), 

zat besi (Fe) dan asam folat (Alrasyid, 2007).  

 

Banyak studi yang telah dilakukan untuk mengetahui fungsi dari berbagai 

komponen imunonutrisi. Pada studi RCT (randomized controlled trial) pasien 

rawat inap dewasa di China yang akan menjalani operasi gastrointestinal, 

diberikan suplementasi imunonutrisi perioperatif berupa arginin, glutamin, 

asam lemak omega-3, dan asam ribonukleat. Hasil studi tersebut 

menunjukkan bahwa pemberian imunonutrisi terbukti efektif dan aman dalam 

menurunkan risiko infeksi paska operasi dan mengurangi lama rawat inap 

paska operasi (Zheng et al., 2007). Studi pada pasien trauma multipel yang 

dirawat di ICU (intensive care unit) menunjukkan bahwa angka-angka 

limfosit perifer (TLC (total lymphocyte count), imunoglobulin (IgG, IgM, 

IgA) dan sel limfosit-T 9CD-4, CD4/DC8) lebih tinggi pada pasien yang 

mendapat asupan imunonutrisi enteral daripada pasien yang mendapat nutrisi 

enteral saja, kemudian disimpulkan bahwa imunonutrisi enteral dapat 

memperbaiki fungsi imunitas seluler dan humoral (S. Li et al., 2011). 

 

1. Protein 

Protein merupakan suatu substansi kimia dalam makanan yang penting 

untuk tubuh. Protein berperan penting sebagai sumber energi, zat 

pembangun dan pemelihara sel, zat pembentuk senyawa esensial (hormon, 

enzim, dan sebagainya), serta mengatur regulasi keseimbangan air. Protein 
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dalam plasma (serum) darah dapat berfungsi sebagai antioksidan. Sebagai 

zat pembangun, protein berfungsi untuk membentuk jaringan baru dan 

memelihara jaringan yang telah ada atau mengganti bagian-bagian yang 

telah rusak (Fatmah, 2010; Muchtadi, 2009).  

 

Arginin dan glutamin merupakan asam amino yang efektif dalam 

memelihara fungsi imun tubuh dan menurunkan infeksi paska 

pembedahan. Arginin dapat berpengaruh pada fungsi sel T, penyembuhan 

luka, pertumbuhan tumor, dan sekresi hormon prolaktin, insulin, growth 

hormon (Fatmah, 2006b). Suplementasi arginin yang diberikan pada 

pasien paska bedah memberi pengaruh positif pada sel T dan 

penyembuhan luka (Alrasyid, 2007). Pada penyembuhan luka, arginin 

berperan untuk merangsang sintesis kolagen, sedangkan pada sistem imun 

arginin berperan untuk merangsang proliferasi dan aktivasi sel T, serta 

produksi sitokin (Dullo & Vedi, 2010). Pada pasien bedah gastrointestinal 

dengan suplementasi imunonutrisi yang mengandung arginin terbukti 

dapat menstimulasi proliferasi sel T, produksi IL-2, efek sitotoksik sel NK 

dan lymphokine activated killer cells, serta memproduksi nitrit oxide untuk 

meningkatkan efek makrofag dan aktivitas bakterisidal (Zheng et al., 

2007).  

 

Glutamin merupakan asam amino yang berfungsi untuk merangsang 

limfosit dan makrofag, meningkatkan fungsi sel T, pembentukan 

interleukin dan neutrofil (Arifin, 2011; Fatmah, 2006b). Pada jaringan 
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yang aktif seperti sel-sel imun tubuh, glutamin berperan penting untuk 

menjaga integritas dan fungsi metabolisme jaringan tersebut. Glutamin 

dapat meningkatkan aktivitas sel limfosit dalam menghadapi infeksi. 

Struktur kerangka karbon pada glutamin akan digunakan sebagai sumber 

energi, sedangkan nitrogen akan digunakan untuk proses regenerasi sel-sel 

sistem imun (Arifin, 2011).  

 

Glutamin juga berperan pada perbaikan atrofi mukosa akibat nutrisi 

parenteral dalam waktu lama, perbaikan fungsi imun spesifik dan usus, 

serta mengurangi episode translokasi bakteri dan sepsis klinis (Alrasyid, 

2007). Glutamin dapat melindungi sel-sel, jaringan dan organ tubuh  dari 

stres maupun cidera melalui mekanisme antara lain, dengan membatasi 

aktivasi NF (Nuclear factor)-kB, menjaga keseimbangan antara sitokin pro 

dan anti inflamasi, menurunkan akumulasi dari neutrofil, meningkatkan 

integritas sel mukosa usus serta fungsi sel imun dan ekspresi dari heat 

shock protein yang ditingkatkan (Arifin, 2011).  

 

Asupan protein yang dianjurkan adalah 0,8 gr/kgBB/hari. Angka tersebut 

diperoleh berdasarkan perhitungan asupan energi 1900/kkal (wanita) dan 

2300 kkal (pria). Tanpa penyakit ginjal dan hati, diet protein harus 

mengontribusi energi sebesar 12-15% total asupan kalori. Dengan 

demikian, jumlah perhitungan asupan protein yang dikonsumsi sehari-hari 

sebaiknya dihitung berdasarkan orang per orang. Apabila diliihat secara 

umum, besarnya kebutuhan protein yang dianjurkan untuk orang Indonesia 
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adalah 50 gram per hari untuk pria di atas 60 tahun, dan 40 gram per hari 

pada wanita dengan usia yang sama (Fatmah, 2010; Arisman, 2008). 

 

2. Vitamin A 

Vitamin A adalah kristal alkohol berwarna kuning yang larut dalam lemak 

dan merupakan kunci dari perkembangan serta fungsi hampir seluruh sel 

tubuh. Vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan bahwa 

semua retinoid dan prekursor provitamin A (karotenoid) mempunyai 

aktivitas biologik sebagai retinol (Andriani & Wijatmadi, 2012). Pada 

tubuh vitamin A terdapat dalam tiga bentuk, yaitu retinol (alkohol), retinal 

(aldehid) dan asam retinoat. Retinol dapat diubah menjadi retinal atau 

sebaliknya; tetapi asam retinoat tidak dapat diubah kembali menjadi retinal 

atau retinol (Muchtadi, 2009).  

 

Vitamin A memiliki peranan penting dalam berbagai fungsi fisiologis 

tubuh. Peran vitamin A antara lain, dalam fungsi penglihatan, regulasi 

ekspresi gen, diferensiasi sel-sel tubuh, fungsi kekebalan tubuh, 

pertumbuhan dan reproduksi, serta merupakan salah satu antioksidan bagi 

tubuh (Andriani & Wijatmadi, 2012; Muchtadi, 2009; Murray, Granner, & 

Rodwell, 2009).  

 

Vitamin A pada sistem imun tubuh manusia berperan penting dalam proses 

pematangan, diferensiasi dan proliferasi sel T, sehingga sel T dapat 

menjalankan fungsinya untuk melawan antigen asing (Fatmah, 2006b; 
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Jason et al., 2002). Beta karoten yang merupakan prekursor vitamin A, 

berfungsi untuk meningkatkan jumlah monosit, dan kemungkinan 

berkontribusi terhadap sitotoksik sel T, sel B, monosit dan makrofag. 

Retinol memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit 

B (leukosit yang berperan dalam proses kekebalan humoral) (Fatmah, 

2006b). Asam retinoat dapat mengatur penurunan ekspresi gen interferon 

gamma (IFN-ᵞ) sehingga defisiensi asam tersebut berhubungan dengan 

peningkatan produksi interferon gamma yang diikuti dengan penurunan 

produksi interleukin-5 (IL-5) dan IL-10 (Jason et al., 2002).  

 

Kekurangan vitamin A dapat menurunkan sistem imunitas tubuh berupa 

penurunan respon antibodi yang bergantung pada sel T (limfosit yang 

berperan pada kekebalan seluler). Penurunan sistem imunitas tubuh dapat 

menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi. (Almatsier, 2009; Fatmah, 

2010; Muchtadi, 2009). Pada penelitian terkait pengaruh status zat gizi 

mikro pada fungsi imunitas NK-cell, menujukkan bahwa status zat gizi 

mikro termasuk vitamin A pada individu yang berusia lanjut dapat 

mempengaruhi jumlah dan fungsi NK cell. Selain itu, kekurangan vitamin 

A pada berbagai tingkatan, termasuk limpopoiesis, distribusi, ekspresi dan 

produksi sitokin akan mempengaruhi imunokompeten dari sel T (Siagian, 

2010).  

 

Vitamin A dapat diperoleh dari sumber pangan hewani dan nabati. Pada 

sumber pangan nabati banyak terkandung karoten sedangkan bentuk 
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vitamin A yang lain banyak terkandung pada suber pangan hewani. 

Sumber pangan yang mengandung vitamin A antara lain, hati sapi, susu, 

kuning telur, mentega. Sumber pangan yang mengandung karoten antara 

lain, sayuran berwarna hijau tua serta sayuran dan buah-buahan yang 

berwarna kuning-jingga seperti daun singkong, daun kacang, kangkung, 

wortel, tomat, jagung, pepaya. Semakin tua warnanya (oranye, kuning, 

hijau) maka semakin tinggi kandungan beta-karotennya (Almatsier, 2009; 

Andriani & Wirjatmadi, 2012; Fatmah, 2010; Muchtadi, 2009). 

 

3. Vitamin C 

Vitamin C atau asam askorbat adalah kristal putih yang larut air dan tidak 

dapat disintesis didalam tubuh manusia. Manusia tidak memiliki enzim 

gulonolaktone oksidase yang sangat penting untuk sintesis dari prekursor 

vitamin C, yaitu 2-keto-1-gulonolakton (Almatsier, 2009; Fatmah, 2010).  

 

Vitamin C memiliki berbagai peranan penting bagi tubuh manusia. Peran 

vitamin C antara lain, sebagai antioksidan kuat yang larut dalam air,  

meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, melindungi arteri, meremajakan 

dan memproduksi sel darah putih, mencegah penyakit gusi, mencegah 

katarak, mencegah kanker, menangkal radikal bebas. Vitamin C dapat 

menjaga keutuhan pembuluh darah karena berperan dalam pembentukan 

kolagen. Oleh karena itu, vitamin C sangat bermanfaat untuk menghambat 

berbagai penyakit pada usia lanjut (Almatsier, 2009; Angraini, 2013; 

Fatmah, 2010).  
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Pada sistem imunitas tubuh lansia, vitamin C berperan dalam 

meningkatkan level interferon dan aktivitas sel imun, meningkatkan 

aktivitas limfosit dan makrofag, serta memperbaiki imigrasi dan mobilitas 

leukosit dari serangan infeksi virus antara lain virus influenza. Penelitian 

menunjukkan bahwa status vitamin C akan mempengaruhi fungsi fagosit, 

proliferasi sel T, dan produksi sitokin (Fatmah, 2006b; W. Li et al., 2006; 

Siagian, 2010). Vitamin C dapat menstimulasi produksi interferon. 

Interferon merupakan salah satu sitokin yang dihasilkan karena adanya 

komunikasi sel yang baik. Komunikasi tersebut dapat tetap stabil apabila 

sel dalam sistem imun sehat dan membran selnya utuh. Pada masa infeksi, 

fagosit teraktivasi menghasilkan agen pengoksidasi yang memiliki efek 

antimikrobial. Akan tetapi, hal itu dilepaskan ke media ektraselular 

sehingga membahayakan inang. Oleh karena itu, sel memanfaatkan 

berbagai mekanisme antioksidatif, termasuk vitamin antioksidan seperti 

vitamin C untuk menetralisir efek peningkatan oksigen radikal ini, (W. Li 

et al., 2006).   

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Peter terkait peranan vitamin C 

terhadap infeksi menunjukkan bahwa pemberian vitamin C dengan dosis 

600 mg/hari dapat menurunkan infeksi. Sementara itu,  hasil penelitian 

yang lainnya menyatakan bahwa konsumsi vitamin C sebanyak 500-1000 

mg/hari dapat memberikan efek antioksidan yang optimal (Ernawati et al., 

2013). Bahan pangan yang mengandung vitamin C pada umumnya hanya 

terdapat di dalam bahan pangan nabati, seperti sayur dan buah. Sayur dan 
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buah tersebut terutama yang memiliki rasa asam, seperti jeruk, nanas, 

rambutan, pepaya, dan tomat. Vitamin C juga banyak terdapat di dalam 

sayuran, daun-daunan. dan jenis kol (Almatsier, 2009; Fatmah, 2010).  

 

4. Zink (Zn) 

Zink (Zn) merupakan mikromineral esensial bagi tubuh. Mikromineral 

esensial adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat 

kecil, tetapi memiliki fungsi spesifik bagi tubuh. Rata-rata tubuh orang 

dewasa mengandung 1,4−2,5 g Zn. Zink terkandung di berbagai organ, 

jaringan, cairan tubuh, dan hasil sekresi. Zink (95 %) terdapat di dalam sel, 

yaitu 65 %−80 % di dalam sitosol dan sisanya di berbagai organel sel. 

Konsentrasi Zn tertinggi terdapat di jaringan integumen (kulit, rambut, dan 

kuku) yaitu sekitar 150 µg/mL, juga di retina dan organ reproduksi pria 

(Winaktu, 2011).  

 

Zn secara tidak langsung dapat mempengaruhi fungsi imunitas tubuh 

melalui perannya sebagai kofaktor dalam pembentukan DNA, RNA, dan 

protein sehingga meningkatkan pembelahan seluler dalam sistem imun, 

terutama limfosit T, dan aktivitas dari sel-sel tersebut. Zink merupakan 

sinyal molekular  untuk sel-sel imun. Aktivitas tersebut meliputi 

kemotaksis, aktivitas fagositik, dan semburan oksidatif. Zink salah satunya 

diperlukan untuk diferensiasi dan pembentukan sel T helper. (Fatmah, 

2006b; Prasad, 2014).  
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Kadar Zn dalam plasma menurun ketika terjadi infeksi. Hal tersebut dapat 

menyebabkan patogen mungkin kekurangan Zn yang sangat dibutuhkan. 

Zn juga dapat berperan sebagai respon perlindungan penting terhadap efek 

pro-oksidan yang mungkin terjadi (Angraini, 2013). Suplementasi Zn juga 

efektif dalam menurunkan insiden infeksi pada lansia dan pasien sickle cell 

disease (SCD) dengan cara mengurangi stress oksidatif dan mediator 

inflamasi sitokin seperti TNF-α dan IL-1β (Prasad, 2009).  

 

Defisiensi Zn secara langsung dapat menurunkan produksi dan  respon dari 

limfosit T untuk stimulasi/rangsangan dan produksi IL-2 (Fatmah, 2006b). 

Efek utama dari defisiensi Zn adalah gangguan pertumbuhan, 

hipogonadisme, cell-mediated immune dysfunction, meningkatkan stres 

oksidatif, dan peningkatan sitokin inflamasi. Pada uji coba suplementasi 

Zn yang dilakukan di lansia di dapatkan penurunan kejadian infeksi sekitar 

66%, menurunkan biomarker stres oksidatif di plasma, penurunan produksi 

sitokin inflamatorik, dan peningkatan Zn. Banyak penelitian yang 

menemukan manfaat suplementasi Zn diantaranya untuk diare pada anak, 

hepatitis C, shigellosis, lepra, tuberkulosis, pneumonia, infeksi saluran 

nafas bawah, common cold, leishmaniasis (Prasad, 2009, 2014). 

 

Asupan Zn total bergantung pada  komposisi dan pilihan makanan, karena 

asupan Zn dipengaruhi oleh daya cerna ikatan Zn dan rasio Zn terhadap 

substansi dalam makanan itu. Sumber Zn yang paling baik, bersumber dari 
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protein hewani, terutama daging, hati, kerang, ikan, dan telur (Almatsier, 

2009; Fatmah, 2010; Winaktu, 2011). 

 

5. Zat Besi (Fe) 

Zat besi (Fe) merupakan salah satu mikro mineral penting bagi tubuh. Zat 

besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh, yaitu diperlukan 

untuk pembentukan hemoglobin, terkait pengangkutan, penyimpanan dan 

pemanfaatan oksigen, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, dan 

sebagai bagian terpadu dalam berbagai reaksi enzim dalam jaringan tubuh 

(Almatsier, 2009; Andriani & Wijatmadi, 2012; Fatmah, 2010). Fungsi 

lain dari Fe antara lain dalam produksi antibodi dan detoksifikasi zat racun 

dalam hati (Muchtadi, 2009).  

 

Zat besi mempengaruhi imunitas humoral dan seluler serta menurunkan 

produksi IL-1 (Fatmah, 2006b). Respon kekebalan sel oleh limfosit T 

terganggu karena berkurangnya pembentukan sel-sel tersebut. Hal tersebut 

kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya sintesis DNA. Berkurangnya 

sintesis DNA ini disebabkan oleh gangguan pada enzim reduktase 

ribonukleotida yang membutuhkan Fe agar dapat berfungsi dengan baik. 

Kekurangan Fe dalam tubuh juga dapat mengganggu efektivitas kerja sel 

darah putih yang menghancurkan bakteri. Dua protein pengikat Fe, yaitu 

transferin dan laktoferin mencegah terjadinya infeksi dengan cara 

memisahkan Fe dari mikroorganisme yang membutuhkannya untuk 

berkembangbiak (Almatsier, 2009).  
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Kekurangan Fe akan berdampak pada reaksi imunitas berupa aktivitas 

neutrofil yang menurun, sehingga kemampuan untuk membunuh bakteri 

intraseluler secara nyata menjadi terganggu. Sel NK sensitif terhadap 

ketidakseimbangan Fe dan memerlukan jumlah Fe yang cukup untuk 

berdiferensiasi dan berproliferasi. Hal tersebut karena kekurangan Fe 

dalam tubuh akan mengakibatkan kemampuan sel NK membunuh bakteri 

menjadi rendah (Ernawati et al., 2013). Bahan pangan yang merupakan 

sumber Fe yang baik adalah sumber pangan hewani, seperti daging, ayam, 

dan ikan. Telur, serealia tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau dan 

beberapa jenis buah juga merupakan sumber pangan Fe yang baik 

(Almatsier, 2009). 

 

2.5 Imunitas Lansia 

 

Sistem imun adalah semua mekanisme yang digunakan untuk 

mempertahankan keutuhan tubuh, sebagai perlindungan terhadap bahaya 

yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan dalam lingkungan hidup 

(Darmojo, 2010). Sistem imunitas tubuh memiliki fungsi dalam membantu 

perbaikan DNA; mencegah infeksi yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus 

maupun organisme lain; serta menghasilkan antibodi (Fatmah, 2006b).  

 

Pada proses penuaan terjadi penurunan fungsi sistem imunitas pada tubuh, 

yaitu berupa penurunan kemampuan tubuh melawan infeksi termasuk 

kecepatan respon imun tubuh. Hal tersebut bukan berarti manusia lebih sering 
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terserang penyakit, tetapi saat menginjak usia tua risiko kesakitan semakin 

meningkat, seperti penyakit infeksi, kanker, kelainan autoimun atau penyakit 

kronis. Hal tersebut terjadi karena perjalanan alamiah penyakit yang 

berkembang secara lambat dan gejala-gejalanya tidak terlihat sampai 

beberapa tahun kemudian. Infeksi merupakan penyebab kematian sekitar 30% 

pada usia lanjut (Fatmah, 2006; Darmojo, 2010).  

 

Pada salah satu studi disebutkan bahwa penambahan usia membawa 

perubahan penting pada respon imun alami dan adaptif. Perubahan yang 

terjadi disebut sebagai immunosenescene. Immunosenescene adalah suatu 

kondisi menurunnya fungsi sistem imun yang diikuti dengan proses penuaan. 

Konsekuensi dari hal tersebut antara lain meliputi peningkatan kerentanan 

terhadap infeksi, keganasan, penyakit autoimun, penurunan respon vaksinasi 

serta gangguan proses penyembuhan luka pada pasien geriatri (Ongrádi & 

Kövesdi, 2010; Putri & Hasan, 2014).  

 

Penurunan sensitivitas imun pada lansia berhubungan dengan penurunan 

kemampuan kelenjar-kelenjar imun, seperti kelenjar timus, kelenjar limfe, 

limpa dan jumlah jaringan hematopoietik secara keseluruhan dalam sumsum 

tulang juga menurun (Fatmah, 2010; Hazzard et al., 2009). Penurunan 

kompartemen hematopoietik sumsum tulang sejalan dengan usia, tidak 

mempengaruhi jumlah dan kapasitas proliferasi sel induk hematopoiesis 

(Putri & Hasan, 2014). 
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Salah satu perubahan yang terjadi pada penuaan adalah proses thymic 

involution. Thymic involution merupakan suatu penurunan ukuran hampir 

keseluruhan organ, infiltrasi kelenjar oleh jaringan fibrous dan lemak serta 

berkurangnya massa seluler. Sentrum germinativum jumlahnya berkurang 

dan menjadi fibrotik serta terjadi kalsifikasi. Pemeriksaan anatomis pada 

kelenjar timus menunjukkan bahwa ukuran maksimal terjadi pada usia 

pubertas, dan dengan meningkatnya usia terjadi proses pengecilan. Timus 

yang terletak di atas jantung dibelakang tulang dada adalah organ tempat sel 

T menjadi matang. Sel T sangat penting sebagai limfosit untuk membunuh 

bakteri dan membantu tipe sel lain dalam sistem imun. Seiring perjalanan 

usia, maka banyak sel T atau limfosit T kehilangan fungsi dan 

kemampuannya melawan penyakit (Darmojo, 2010; Fatmah, 2006; Hazzard 

et al., 2009). Perubahan kemampuan kompartemen sel T tersebut terjadi  

akibat involusi timus. Hal tersebut mengakibatkan perubahan untuk 

menghasilkan interleukin-10 (IL-10). Perubahan substansial pada fungsional 

dan fenotip profil sel T dilaporkan sesuai dengan peningkatan usia (Fatmah, 

2006; Hazzard et al., 2009).  

 

Secara umum limfosit tidak berubah banyak pada usia tua tetapi konfigurasi 

limfosit dan reaksinya melawan infeksi berkurang. Manusia memiliki jumlah 

sel T yang banyak dalam tubuhnya, tetapi dengan meningkatnya usia 

seseorang jumlahnya akan berkurang. Hal tersebut ditandai dengan rentannya 

tubuh terhadap serangan penyakit (Fatmah, 2006b; Darmojo, 2010).  
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Perubahan imunitas sistemik yang berkaitan dengan usia lanjut dapat dilihat 

dari perubahan yang terjadi pada imunitas alami dan imunitas adaptif. 

Imunitas alami adalah elemen kunci respon imun terdiri dari beberapa 

komponen seluler seperti makrofag, sel NK dan neutrofil yang menjadi 

pertahanan lini pertama terhadap invasi mikroba patogen. Produksi makrofag, 

sel NK dan neutrofil meningkat, tetapi kemampuan makrofag untuk 

menyekresi tumor necrosis factor (TNF) yang merupakan sitokin pro-

inflamasi utama telah berkurang. Hal tersebut menyebabkan penurunan 

respon imun di tubuh manusia usia lanjut (Dey et al., 2012; Ongrádi & 

Kövesdi, 2010). 

 

Pada penuaan  terjadi penurunan toll-like receptors (TLRs). Penurunan TLRs 

tersebut akan mengakibatkan penurunan produksi sitokin pro-inflamasi dan 

kemokin serta deregulasi sistem imunitas adaptif. Produk aktivasi TLRs 

berperan dalam meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan respon imun. 

Proses penuaan juga menekan sel stroma sumsum tulang untuk menyekresi 

interleukin-7 (IL-7), yang merupakan sitokin penting untuk perkembangan 

limfosit (Ongrádi & Kövesdi, 2010). Proses penuaan menyebabkan produksi 

dari sitokin terganggu dan tidak efektifnya ekspresi dari reseptor IL-2 serta 

afinitas ikatannya dengan reseptor menurun. Interleukin-2 merupakan 

limfokin yang berperan pada pertumbuhan sel T dan mempunyai kemampuan 

meningkatkan respon imun seluler melalui aktivitas sitotoksik limfosit T, 

aktivasi sel NK melalui interferon gamma maupun respon humoral dengan 

cara meningkatkan sintesis dan sekresi antibodi (Darmojo, 2010). Penuaan 
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dapat berpengaruh pada fungsi dan dinamika sel NK. Pada orang tua tingkat 

produksi sel NK sekitar setengahnya karena penurunan kemampuan reaksi 

pada IL-2. Hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan risiko terjadinya 

infeksi pada lansia (Dey et al., 2012). 

 

Pada proses penuaan terjadi penurunan kapasitas fagositosis neutrofil dalam 

membunuh mikroba sehingga akan mengakibatkan penurunan aktivitas 

bakterisidal (Hazzard et al., 2009). Pada orang tua, terjadi penurunan dari 

kedua subset sel T, yaitu CD4+ dan CD8+. Penurunan tersebut akan 

mengakibatkan kemampuan merespon reinfeksi secara adekuat menurun. 

Penurunan ekspresi MHC kelas II berdampak pada aktivasi sel T CD4+. Pada 

pasien geriatri penurunan CD4+ akan mengakibatkan menurunnya CD40L, 

suatu ligan ko-stimulan penting untuk interaksi antara sel T dan sel B (Putri & 

Hasan, 2014; Hazzard et al., 2009). Penurunan fungsi sel T pada orang tua 

akan mempengaruhi fungsi sel B. Sel T dan sel B bekerjasama untuk 

mengatur produksi antibodi. Sel T menginduksi sel B agar menghasilkan 

perbedaan antibodi untuk mengenali jenis-jenis antigen. Pada orang tua 

terdapat jenis antibodi yang lebih sedikit dibandingkan pada orang muda. 

Semakin tua usia seseorang maka kadar IgA dan IgG dalam serum akan 

meningkat, tetapi kadar IgM cenderung menurun. Hal tersebut akan 

berdampak pada penurunan jumlah antibodi yang diproduksi untuk melawan 

infeksi (Fatmah, 2006b; Darmojo, 2010). 
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Penurunan proliferasi sel B karena usia akan menurunkan aktivasi sel B. 

Penurunan tersebut akan berdampak pada afinitas reseptor dan sinyal 

permukaan sel B. Penurunan imunitas humoral akan menyebabkan produksi 

antibodi berafinitas tinggi menjadi rendah sehingga melemahkan respons 

antibodi pasien geriatri (Ongrádi & Kövesdi, 2010; Putri & Hasan, 2014).  

 

Penilaian terhadap sistem imunitas diperlukan untuk mengetahui kondisi 

kekebalan tubuh seseorang terutama lansia, yang semakin meningkat usianya 

maka keadaan fisiologis tubuh juga mengalami perubahan. Pada lansia 

perubahan sistem imunitas yang lebih mengalami penurunan terkait penuaan 

adalah imunitas seluler dibandingkan dengan imunitas humoral. Evaluasi 

awal fungsi imun dimulai dengan menentukan jumlah sel imunokompeten 

pada darah tepi antara lain jumlah sel darah putih dan jumlah komponen 

utama menurut morfologinya (limfosit, monosit, neutrofil), pemeriksaan 

kuantitatif imunoglobulin (IgG, IgA, IgM), pemeriksaan fungsi sel T secara in 

vivo dan lain sebagainya (Fatmah, 2006b; Darmojo, 2010; Sugeng et al., 

2013). 

 

Nilai hitung limfosit merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai 

parameter stastus nurtisi. Hal tersebut karena rendahnya nilai hitung limfosit 

merupakan salah satu komponen penilaian dalam menentukan malnutrisi. 

total hitung limfosit kurang dari 1.200 dapat dihubungkan dengan kondisi 

malnutrisi dan total hitung limfosit kurang dari 800 dapat dihubungkan 
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dengan kondisi malnutrisi yang berat (González Madroño et al., 2011; 

Gunarsa et al., 2011). 

 

2.6 Status Gizi Lansia 

 

Status gizi merupakan ekspresi keadaan keseimbangan  tubuh sebagai akibat 

konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang dapat ditentukan 

dengan suatu variabel tertentu. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, 

baik dan lebih (Supariasa, 2002; Almatsier, 2009). Penilaian terhadap status 

gizi seseorang dapat dilakukan dengan beberapa pemeriksaan gizi. 

Pemeriksaan gizi yang memberikan data paling meyakinkan tentang keadaan 

aktual gizi seseorang terdiri dari empat langkah, yaitu pengukuran 

antropometri, pemeriksaan laboratorium, pengkajian fisik atau secara klinis 

dan riwayat kebiasaan makan (Moore, 2009).  Penilaian status gizi 

dipengaruhi oleh seluruh aspek fisik dan mental pada lansia yang ikut 

melemah sejalan dengan usia (Arisman, 2008). 

 

Penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Penilaian secara langsung terdiri dari empat penilaian yaitu antropometri 

klinis, biokimia, dan biofisik. Penilaian status gizi secara tidak langsung 

terdiri dari tiga penilaian yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital dan 

faktor etiologi (Supariasa, 2002).  
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Penilaian antropometri merupakan serangkaian teknik pengukuran dimensi 

kerangka tubuh secara kuantitatif. Penilaian antropometri digunakan sebagai 

pemeriksaan antropologi biologi yang cukup objektif dan terpercaya (Fatmah, 

2010). Antropometri secara umum dapat digunakan untuk melihat adanya  

ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Hal tersebut terlihat pada pola 

pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan di dalam tubuh manusia seperti 

lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh (Supariasa, 2002). Penilaian status 

gizi lansia dengan antropometri, merupakan suatu penilaian yang 

didapatkankan dengan pengukuran terhadap tinggi badan (TB) dan berat 

badan (BB) (Fatmah, 2010).  

 

 

     Tabel 1. Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (Sugondo,2006) 

 

Status Gizi IMT (Kg/m
2
) 

Gizi Kurang < 18.5 

Normal 18.5 – 22.9 

Overweight 23-24,9 

Obesitas I 25-29,9 

Obesitas II ≥30 

 

 

Berat badan merupakan komposisi pengukuran ukuran total tubuh. Alat yang 

digunakan untuk mengukur berat badan adalah timbangan injak digital. 

Subjek diukur dalam posisi berdiri dengan ketentuan subjek memakai pakaian 

seminimal mungkin, tanpa isi kantong dan sandal serta tidak membawa benda 

apapun. Pembacaan skala dilakukan pada alat secara langsung dengan 

ketelitian 0,1 kg (Fatmah, 2010; Kemenkes RI, 2011) . 
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Pada lansia terdapat kesulitan dalam pengukuran tinggi badan. Kesulitan 

tersebut disebabkan adanya masalah pada postur tubuh lansia seperti 

terjadinya kifosis sehingga lansia tidak dapat berdiri tegak. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui tinggi badan pada lansia diperlukan suatu prediktor tinggi 

badan lansia. Prediktor tinggi badan lansia antara lain berupa tinggi lutut, 

panjang depa, dan tinggi duduk (Fatmah, 2006a, 2010). Lansia akan 

mengalami penurunan tinggi badan akibat terjadinya pemendekan columna 

vertebralis, berkurangnya massa tulang (12% pada pria dan 25% pada 

wanita), osteoporosis dan kifosis. Rata-rata penurunan tinggi badan lansia 

sekitar 1−2 cm per 10 tahun. Proses penuaan tidak mempengaruhi panjang 

tulang ditangan (panjang depa), kaki (tinggi lutut, dan tinggi tulang vertebra). 

Panjang depa pada lansia cenderung tidak banyak berubah seiring 

pertambahan usia karena pada lansia penurunan nilai panjang depa cenderung 

lebih lambat dibandingkan dengan nilai penurunan tinggi badan. Oleh karena 

itu, panjang depa direkomendasikan sebagai salah satu parameter prediksi 

tinggi badan (Fatmah et al., 2008; Fatmah, 2010).  

 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada 822 lansia, menunjukkan bahwa 

tinggi badan lansia dapat diprediksi dari tinggi lutut, panjang depa, dan tinggi 

duduk. Panjang depa memberikan nilai korelasi tertinggi dan paling 

bermakna dengan tinggi badan yang sebenarnya pada lansia pria dan wanita 

dibandingkan tinggi lutut dan tinggi duduk. Hasil studi ini juga menunjukkan 

tingkat sensitivitas dan spesifitas panjang depa dalam menilai status untuk 

gizi kurang dan gizi lebih, diperoleh hasil paling tinggi sensitivitas dan 
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spesifitasnya dibandingkan dengan tinggi lutut dan tinggi duduk. Bagi lansia 

yang tidak dapat diukur panjang depanya karena alasan tertentu, maka dapat 

digunakan prediktor tinggi lutut (alternatif pertama), dan tinggi duduk 

(alternatif terakhir) (Fatmah, 2010). 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Pengukuran Panjang Depa pada Lansia (Fatmah, 2006a) 

 

 

 

Pada pengukuran panjang depa, subjek harus memiliki kedua tangan yang 

dapat direntangkan sepanjang mungkin dalam posisi lurus lateral atau 

mendatar dan tidak dikepal. Subjek yang akan diukur berdiri dengan kaki dan 

bahu menempel pada tembok sepanjang pita pengukuran yang ditempel di 

tembok. Pembacaannya dilakukan dengan skala 0,1 cm mulai dari bagian 

ujung jari tengah tangan kanan hingga ujung jari tengah tangan kiri (Fatmah, 

2010; Kemenkes RI, 2011).  
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2.7 Penilaian Asupan Makan pada Lansia 

 

Penilaian asupan makanan merupakan suatu penilaian yang akan 

menggambarkan kualitas dan kuantitas asupan dan pola makan lansia melalui 

pengumpulan data dalam survei konsumsi makanan. Metode yang digunakan 

terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada metode 

jangka pendek, pengumpulan informasi makanan berkaitan dengan data 

makanan yang dikonsumsi saat ini. Alat yang digunakan untuk mengukur 

metode ini adalah 24 hours food recall, dan lebih dari 2 hari (dietary record). 

Pada  metode jangka panjang, pengumpulan informasi makanan adalah 

berkaitan dengan makanan yang biasa di konsumsi dalam sebulan atau 

setahun terakhir. Alat untuk mengukurnya yaitu dietary history atau food 

frequency questionnaire (FFQ) (Fatmah, 2010; Arisman, 2008).  

 

Penilaian asupan makanan pada lansia tidak sepenuhnya akurat terhadap 

estimasi kebutuhan energi umum untuk lansia karena defisit memori atau 

gangguan lainnya. Hampir sebagian besar cara penilaian asupan makan 

menggunakan daya ingat dan hal ini sulit untuk diterapkan pada lansia 

mengingat pada lansia sudah terjadi penurunan daya ingat. Hal ini dapat 

menyebabkan hasil penilaian tidak sesuai dengan keadaan yang ada, serta 

tidak tergambarkannya pola konsumsi lansia. Salah satu metode penilaian 

yang cocok untuk lansia adalah kuesioner frekuensi makanan (food frequency 

questionnaire, FFQ) untuk menilai rata-rata asupan zat gizi pada lansia 
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dibandingkan food weighing yang memerlukan waktu lama dan biaya mahal 

(Fatmah, 2010). 

 

Metode food frequency questionnaire (FFQ) adalah metode pengukuran 

frekuensi makanan yang telah dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

pola konsumsi makanan dalam jangka panjang. Metode penilaian ini dapat 

menjelaskan informasi kualitatif terkait pola konsumsi makan seseorang 

(Supariasa, 2002; Berdanier et al., 2007). Kuesioner frekuensi ini terdiri dari 

dua komponen, yaitu daftar bahan makanan atau makanan yang ingin 

diketahui konsumsinya, dan frekuensi penggunaan makanan (Fatmah, 2010). 

 

Bahan makanan yang terdaftar merupakan bahan makanan yang dikonsumsi 

dalam frekuensi cukup sering oleh responden. Pada kuesioner jenis ini tidak 

mempertanyakan ukuran porsi makanan. Beberapa FFQ ada yang 

menggunakan ukuran porsi (semikuantitatif FFQ). Ukuran porsi makanan 

tersebut digunakan untuk mengestimasi jumlah makanan/nutrien yang 

dikonsumsi. Estimasi konsumsi makanan tersebut kemudian dikalikan dengan 

kandungan nutrien dalam estimasi ukuran porsi. Rancangan FFQ yang  

menyeluruh digunakan untuk mengestimasi sejumlah besar nutrien dala 50-

150 jenis makanan (Fatmah, 2010; Berdanier et al., 2007 ).  

 

Metode SQFFQ (semi quantitative food frequency questionnairre) dilakukan 

dengan cara meminta responden untuk memberikan tanda dan porsi konsumsi 

makanan tersebut pada daftar makanan di kuesioner. Frekuensi penggunaan 
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jenis bahan makanan tersebut kemudian di rekapitulasi. Kelebihan metode ini 

adalah sederhana, cepat, murah, dapat dilakukan sendiri oleh responden, tidak 

membutuhkan ketrampilan khusus serta dapat menghubungkan penyakit 

dengan kebiasaan makan, lebih cocok bagi survei untuk jumlah besar, 

berguna dalam pemilihan makanan yang biasanya dikonsumsi dan dapat 

digunakan untuk membuat peringkat individu berdasarkan asupan nutrien 

(rendah atau tinggi). Sedangkan kekurangan metode ini, yaitu hasil 

tergantung dari kelengkapan pengisian kuesioner, lebih sulit mengukur 

makanan yang bersifat musiman, serta hampa berdasarkan ingatan responden 

(Fatmah, 2010).  

 

2.8 Hubungan Asupan Imunonutrisi dan Status Gizi terhadap Status 

Imunitas pada Lansia 

 

Nutrisi berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Pada kelompok 

dewasa tua yang sehat dan mengalami defisiensi gizi, maka asupan vitamin 

dan suplemen makanan dapat meningkatkan respon sistem imun (Fatmah, 

2006b).  

 

Orang tua lebih rentan mengalami gangguan gizi buruk, disebabkan oleh 

faktor fisiologi dan psikologi yang mempengaruhi keinginan makan dan 

kondisi fisik serta ekonomi. Keadaan status gizi kurang pada orang tua 

disebabkan berkurangnya kemampuan penyerapan zat gizi atau konsumsi 

makanan serta erat kaitannya dengan respon imunitas tubuh. Ketika status 
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gizi kurang maka respon imunitas tubuh akan terhambat sehingga 

memungkinkan risiko infeksi pada lansia. Konsumsi protein dan asam amino 

yang tidak cukup mempengaruhi status imunitas karena berhubungan dengan 

kerusakan jumlah dan fungsi imun seluler, serta penurunan respon antibodi 

(Fatmah, 2006b; Siagian, 2010).  

 

Pada penelitian di Sleman tahun 2011, tentang hubungan antara asupan 

imunonutrient dan status gizi dengan angka limfosit pada lansia, 

menunjukkan bahwa status gizi, asupan protein, vitamin A, vitamin C dan 

vitamin E memiliki hubungan dengan angka limfosit lansia (Tritisari, 2011).  

Menurut penelitian lain, asupan imunonutrisi yang terdiri dari vitamin A, 

vitamin C, dan vitamin E memiliki hubungan yang lebih bermakna dengan 

angka limfosit. Hubungan yang lebih bermakna terutama terhadap asupan 

vitamin A dan vitamin E (Angraini, 2014). 

 

Penelitian tentang hubungan status gizi dan asupan imunonutrisi (protein, 

zink dan besi) dengan status imunitas terhadap 78 orang mahasiswa, 

menunjukkan bahwa asupan imunonutrisi yang benar-benar berhubungan 

dengan status imunitas adalah asupan protein dan zat besi, sedangkan asupan 

zink tidak memiliki hubungan secara bermakna dengan status imunitas 

(Angraini & Ayu, 2014). Penelitian yang dilakukan di Posyandu Lansia 

Kecamatan Depok pada 117 lansia terkait asupan imunonutrisi (Vitamin A, 

vitamin C, vitamin E, selenium dan zink) serta status gizi pada kejadian 

infeksi lansia memberikan hasil bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan 
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imunonutrisi dan status gizi terhadap kejadian penyakit infeksi pada lansia di 

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Wigiyandiaz, 2013). 

 

Pada penelitian eksperimental dengan subjek 13 wanita dan 13 pria sehat 

berusia antara 25-35 tahun yang diberikan suplementasi vitamin E sebesar 

400 IU per hari selama 28 hari. Pada hari pertama, sebelum diberi kapsul 

vitamin E, responden dipuasakan semalam dan sampel darah responden 

diambil untuk melihat proliferasi limfosit dan marker stres oksidatif. Setelah 

28 hari intervensi, responden kembali diambil sampel darahnya. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah mengkonsumsi vitamin E 400 

IU selama 28 hari, proliferasi limfosit menjadi lebih baik dan marker stres 

oksidatif menurun (Lee & Man-Fan Wan, 2000).  

 

Penelitian randomized controlled trial (RCT) secara double blind dengan 

subjek penelitian 50 orang lansia sehat. Lansia dibagi secara acak ke dalam 

kelompok intervensi dan placebo. Kelompok intervensi akan mendapatkan 

suplementasi 15 mg Zn elemental dalam satu kapsul zink glukonate setiap 

hari selama 12 bulan. Selama 12 bulan tersebut, akan dicatat kejadian sakit 

dan marker stres oksidatif dari kelompok intervensi dan placebo, baik 

sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian ini, menunjukkan kadar 

serum zink meningkat secara signifikan, ditemukan penurunan marker stres 

oksidatif secara signifikan, kejadian infeksi juga lebih rendah pada kelompok 

intervensi dibandingkan kelompok placebo (Prasad et al., 2007).  
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2.9 Kerangka Teori 

 

Berdasarkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi imunitas pada 

usia lanjut oleh Fatmah (2006) dan  faktor-faktor  predisposisi penyakit 

infeksi pada usia lanjut oleh Darmojo (2010), maka diperoleh kerangka teori 

sebagai berikut (Gambar 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Teori  
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2.10  Kerangka Konsep 

 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu kerangka yang menghubungkan 

antarvariabel yang diteliti atau diamati dalam suatu penelitian (Sastroasmoro, 

2011). Kerangka konsep pada penelitian ini tampak pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian Hubungan Asupan Imunonutrisi dan 

Status Gizi terhadap Status Imunitas pada Lansia.  

 

 

 

2.11  Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka konsep di atas maka di dapatkan hipotesis pada 

penelitian sebagai berikut, yaitu : 

1. Ada hubungan antara asupan imunonutrisi terhadap status imunitas pada 

lansia di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

Status Imunitas pada 

Lansia 

Status Gizi 

Asupan Imunonutrisi 

 Protein  

 Vitamin A 

 Vitamin C 

 Zink (Zn) 

 Zat Besi (Fe) 

 

 

Variabel Bebas Variabel Terikat 
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2. Ada hubungan antara status gizi terhadap status imunitas pada lansia di 

Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar lampung. 


