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RINGKASAN 

       Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam salah satu 

upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan salah satu tridarma 

perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah 

Palembang agar supaya terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi untuk memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami 

mengajukan usulan kegiatan Pengabdian di Masyarakat di kecamatan indralaya kabupaten 

ogan ilir dengan tujuan pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada 

masyarakat agar dapat memiliki pemahaman tentang pemantauan Kesehatan gizi pada lansia 

di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir tahun 2018.Pelaksanaan kegiatan ini 

direncanakan dalam 3 tahapan yaitu : tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. 

Tahapan persiapan meliputi pengurusan ijin, observasilapangan, pengumpulan bahan dan 

persiapan materi penyuluhan serta koordinasi dengan pihakterkait. Tahapan pelaksanaan 

kegiatan adalah memberikan pendidikan kesehatan mengenai gizi pada lansia, melakukan 

pemeriksaan fisik pada lansia, Pemantauan status gizi pada lansiaTahapan ketiga adalah tahap 

akhir yang meliputi interpretasi hasil dan penyusunan laporan.Adapun apabila terdapat hasil 

pemeriksaan fisik terdapat masalah lebih lanjut pada lansia akandirujuk ke pelayanan 

kesehatan yang berkompeten dalam penangan 
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PRAKATA  

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat ini yang berjudulKesehatan gizi pada lansia di kecamatan indralaya 

kabupaten ogan ilir tahun 2018.dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala 

apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan 

bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, 

kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang 

2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

4. Seluruh warga kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir  

5. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 

ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin... 

 

   

Palembang,     Desember 2018 

                  Ketua Pelaksana, 

                     Yessy Octavia, S.ST., M.Kes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Masa lanjut usia adalah masa dimana individu dapat merasakan kesatuan, integritas, 

danrefleksi dari kehidupannya. Jika tidak, ini akan menimbulkan ketimpangan dan bahkan 

dapatmengakibatkan patologis, semacam penyakit kejiwaan (Latifah, 2010). Lansia di 

Indonesia,menurut Depkomindo 2010, pada tahun 2008 berjumlah 23 juta orang, sedangkan 

lansia yangterlantar mencapai 1,7 juta sampai 2 juta orang. Masalah kesehatan mental pada 

lansia dapat berasal dari 4 aspek yaitu fisik, psikologik,sosial dan ekonomi. Masalah tersebut 

dapat berupa emosi labil, mudah tersinggung, gampangmerasa dilecehkan, kecewa, tidak 

bahagia, perasaan kehilangan, dan tidak berguna. Lansiadengan problem tersebut menjadi 

rentan mengalami gangguan psikiatrik seperti depresi, ansietas(kecemasan), psikosis 

(kegilaan) atau kecanduan obat. Pada umumnya masalah kesehatan mentallansia adalah 

masalah penyesuaian.Penyesuaian tersebut karena adanya perubahan dari 

keadaansebelumnya (fisik masih kuat, bekerja dan berpenghasilan) menjadi kemunduran. 

Lansia juga identik dengan menurunnya daya tahan tubuh dan mengalami berbagai 

macam penyakit. Lansia akan memerlukan obat yang jumlah atau macamnya tergantung dari 

penyakityang diderita. Semakin banyak penyakit pada lansia, semakin banyak jenis obat yang 

diperlukan.Banyaknya jenis obat akan menimbulkan masalah antara lain kemungkinan 

memerlukan ketaatanatau menimbulkan kebingungan dalam menggunakan atau cara minum 

obat. Disamping itu dapatmeningkatkan resiko efek samping obat atau interaksi 

obat.Pemberian nutrisi yang baik dan cukup sangat diperlukan lansia.Hal tersebut 

dilakukandengan pertimbangan bahwa lansia memerlukan nutrisi yang adekuat untuk 

mendukung danmempertahankan kesehatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan 

gizi antara lain: berkurangnya kemampuan mencerna makanan, berkurangnya cita rasa, dan 

faktor penyerapanmakanan. Bagi lansia pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan 

baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan yang dialaminya selainitu dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh 

sehingga dapat memperpanjang usia.Kebutuhan kalori pada lansia berkurang karena 

berkurangnya kalori dasar dari kebutuhan fisik.Kalori dasar adalah kalori yang dibutuhkan 

untuk malakukan kegiatan tubuh dalam keadaanistirahat, misalnya untuk jantung, usus, 

pernafasan dan ginjal 
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Gangguan gizi yang dapat muncul pada usia lanjut dapat berbentuk gizi kurang maupun 

gizilebih. Gangguan ini dapat menyebabkan munculnya penyakit atau terjadi sebagi akibat 

adanya penyakit tertentu. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

menetukanterlebih dahulu ada tidaknya gangguan gizi, mengevaluasi faktor-faktor yang 

berhubungandengan gangguan gizi serta merencakan bagaimana gangguan gizi tersebut dapat 

diperbaiki 

 Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan gizinya yaitu kebutuhan energi 

memanglebih rendah dari pada usia dewasa muda (turun sekitar 5-10%), kebutuhan protein 

sebesar 1gr/kg BB, kebutuhan lemak berkurang, kebutuhan karbohidrat cukup (sekitar 50%), 

kebutuhanvitamin dan mineral sama dengan usia dewasa muda. Atau dengan cara praktis 

melihat di DKGA(Daftar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan). Menu yang disajikan untuk 

lansia harus mengandung gizi yang seimbang yaknimengandung sumber zat energi, sumber 

zat pembangun dan sumber zat pengatur. Dalam hal inikita bisa mengacu pada makanan 

empat sehat lima sempurna. Karena lansia mengalamikemunduran dan keterbatasan maka 

konsistensi dan tekstur atau bentuk makanan harusdisesuaikan. Mengingat kondisi dan 

permasalahan lanjut usia seperti diuraikan di atas, maka penanganan masalah gizi pada lanjut 

usia harus menjadi prioritas, karena permasalahannya terusmeningkat sesuai dengan 

pertambahan jumlahnya.Dengan demikian penyuluhan kesehatan gizi pada lansia dan 

pemeriksaan fisik,penimbangan berat badan, serta pemantauan status gizi pada lansia sangat 

perlukan, sesuai dengankebutuhannya dan pada lingkungan yang tepat, sehingga para lansia 

tidak merasa lagi terabaikandidalam masyarakat. 

 

1.1 Tujuan Dan Sasaran  

1.1.1 Tujuan 

Setelah dilaksanakan penyluhan kesehatan tentang gizi pada lansia dan 

pemeriksaan fisik pada lansia, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan 

dan mutu pelayanan usialanjut sebagai bagian proses deteksi dini dan 

peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit lansia . 
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1.1.2 Sasaran 

Kelompok pra usia lanjut (45-59 tahun), kelompok usia lanjut (60 tahun ke 

atas), dankelompok usia lanjut dengan resiko tinggi (70 tahun ke atas) di Brajan 

Taman TirtoKasian Bantul 

  

1.2 Manfaat Kegiatan 

 1.2.1 Bagi Profesi 

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta 

sebagaiupaya pelayanan kesehatan .2. 

 1.2.2 Bagi Dosen 

Sebagai upaya untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu 

pengabdianterhadap masyarakat.3. 

1.2.3 Bagi Masyarakat 

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan diri melalui pendidikan 

kesehatan pada Lansia 

1.2.4 Bagi Lembaga 

Untuk mengembangkan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian 

terhadapmasyarakat bagi para dosen. 

 

1.3 Metode Kegiatan 

1.Penyuluhan Kesehatan Tentang Pengetahuan Gizi pada lansia2. 

2.Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Pada lansia .3. 

3.Pemantauan Status Gizi Pada Lansia 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Target 

Target luar program Pemantauan Gizi pada lansia adalah masyarakat mampu 

memliki bekal pengetahuan agar dapat memiliki pemahaman tentang pentingnya 

pemeriksaan atau pemantauan gizi pada lansia .Dengan materi yang memberikan 

pemahaman pentingnya pemantauan gizi pada lansia tahun 2018 diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada mereka. 

 

2.2  Luaran 

Dari kegiatan program gizi pada lansia  ini dapat di hasilkan luaran berupa : 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

2. Satu artikel pada media elektronik website  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1 Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepadamasyarakat di Kecamatan Indralaya Kabupaten 

Ogan Ilir 

 

3.2 MetodeKegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

 

3.3  JadwalPelaksanaan 

Tanggal : Jumat, 20 Desember 2018 

Waktu  : Pukul 09.00 s.dSelesai 

Tempat :Di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang sangat baik 

dari masyarakat di kecamatan indralaya kabupaten  ogan ilir . Tujuan dari kegiatan 

penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami peningkatan 

pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan sasaran dari kegiatan 

penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah 

Palembang juga telah tercapai.Namun kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan 

diperhatikan agar ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik.Gizi pada Usia 

LanjutPenuaan seringkali diiringi dengan munculnya berbagai gangguan kesehatan, mulai 

darigangguan metabolisme hingga penurunan daya tahan tubuh.  

Salah satunya cara mengatasinyaadalah dengan mengatur pola makan. Menurut pakar 

nutrisi, kebutuhan energi dan kapasitas pencernaan akan menurun di usia tua                        

(50 tahun ke atas). Karena itu, lansia dianjurkanmengurangi asupan kalori.Apabila seseorang 

berhasil mencapai usia lanjut, maka salah satu upaya utama adalahmempertahankan atau 

membawa status gizi yang bersangkutan pada kondisi optimum agarkualitas hidupan yang 

bersangkutan tetap baik. Perubahan status gizi pada lansia disebabkan perubahan lingkungan 

maupun kondisi kesehatan. Perubahan ini akan makin nyata pada kurunusia dekade 70-an. 

Faktor lingkunagn antara lain meliputi perubahan kondisi sosial ekonomiyang terjadi akibat 

memasuki masa pensiun dan isolasi sosial berupa hidup sendiri setelah pasangannya 

meninggal.  

Faktor kesehatan yang berperan dalan perubahan status gizi antara lainadalah naiknya 

insidensi penyakit degenerasi maupun non-degenerasi yang berakibat dengan perubahan 

dalam asupan makanan, perubahan dalam absorpsi zat-zat gizi di tingkat jaringan, dan 

beberapa kasus dapat disebabkan oleh obat-obat tertentu yang harus diminim para lansia 

olehkarena penyakit yang sedang dideritanya.Apabila seseorang berhasil mencapai usia 

lanjut, maka salah satu upaya utama adalahmempertahankan atau membawa status gizi yang 

bersangkutan pada kondisi optimum agarkualitas hidupan yang bersangkutan tetap baik. 

Perubahan status gizi pada lansia disebabkan perubahan lingkungan maupun kondisi 

kesehatan. Perubahan ini akan makin nyata pada kurunusia decade 70-an. Faktor lingkunagn 

antara lain meliputi perubahan kondisi sosial ekonomiyang terjadi akibat memasuki masa 

pensiun dan isolasi sosial berupa hidup sendiri setelah pasangannya meninggal.  
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Faktor kesehatan yang berperan dalan perubahan status gizi antara lainadalah naiknya 

insidensi penyakit degenerasi maupun non-degenerasi yang berakibat dengan perubahan 

dalam asupan makanan, perubahan dalam absorpsi zat-zat gizi di tingkat jaringan, 

dan beberapa kasus dapat disebabkan oleh obat tertentu yang harus diminim para lansia olehk

arena penyakit yang sedang dideritanya 

 

4.1 Hasil  

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dalam 3 tahapan yaitu : tahapan 

persiapan, pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan persiapan meliputi pengurusan

 ijin,observasi lapangan, pengumpulan bahan dan persiapan materi penyuluhan 

sertakoordinasi dengan pihak terkait. Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah 

tahapdilaksanakannya program yang telah ditetapkan.Tahapan ketiga adalah tahap 

akhir yangmeliputi interpretasi hasil dan penyusunan laporan.Pengkajian dilakukan 

pada 58 lansia dengan hasil seluruh didapatkan banyakyang belum mengetahui 

mengenai gizi lansia, makanan yang diperbolehkan dan tidakdiperbolehkan bagi 

lansia. Dari hasil evaluasi dtingkat pengetahuan tinggi dengan bisamenjawab dan 

menjelaskan tentang gizi lansia dan dapat menjelaskan cara makanan yang boleh bagi 

lansia . Sementara itu 6 lansia sudah mengetahui tentang gizi lansia . 

  

4.2 Pembahasan 

1. Sebelum diberi Pendidikan KesehatanDari hasil pengkajian pada 12 lansia belum 

mengetahui tentang gizi pada lansia serta 

pentingnya pemeriksaan fisik pada lansia, hasil 3 orang mempunyai tingkat penget

ahun tinggi atau ada peningkatan pengetahuan berdasarkan pengkajian melalui 

diskusi dan sudah mengetahui tentanggizi yang tepat bagi lansia dan manfaat 

pemeriksaan fisik , 3 ibu sudah mengetahui tentang gizi pada lansia dan 

bagaimana cara mengolah makanan yang bergizi . 

2. PerkembanganSetelah diberikan pendidikan kesehatan kepada seluruh lansia, 

lansia mengetahui tentanggizi yang tepat bagi lansia serta bagaimana cara 

mengkonsumsi makanan yang bergizi sertamanfaat dilakukannya pemeriksaan 

fisik minimal 1 bulan sekali. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil pengkajian sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebagian lansia 

belummengetahui gizi pada lansia serta pentingnya pemeriksaan fisik2.  

2.  Hasil pengkajian setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang gizi pada lansia 

dan bersedia melakukan pengolahan makanan yang bergizi3. 

3. Terjadi peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikankesehatan tentang gizi pada lansia serta kesadaran untuk melakukan 

pemeriksaan fisiksetiap bulan sekali 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Profesi Bidan. 

Bagi profesi bidan diharapkan dapat memberikan pelayanan terutama 

penyuluhansesuai kebutuhan masyarakat .2. 

5.2.2 Bagi Dosen 

Lebih sering untuk melakukan pengabdian dalam bidang kesehatan masyarakat. 

5.2.3 Bagi Responden 

Bagi responden lebih mengetahui tentang gizi pada lansia, manfaat dari 

pemeriksaan fisik pada lansia 
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Lampiran 1. SATUAN ACARA PENYULUHAN 

Pokok Pembahasan  : Gizi Lansia 

Sub pokok pembahasan :PemantauanGizi Lansia 

Sasaran   : Seluruh ibu lansia di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir  

Hari/ Tanggal   : Jumat, 20 Desember 2018 

Tempat   : Di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 

Jam / Waktu   : Pukul 09.00 s.d Selesai 

1. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang gizi pada lansia di 

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir mengetahui tentang pemantauan gizi 

pada lansia Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di 

kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir Mampu: 

1. Menjelaskan Pengertian Gizi Pada Lansia 

2. Mengetahui Kebutuhan Dasar Gizi Pada Lansia 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada lansia 

4. Mengetahui Tahap-tahap kurang gizi pada lansia 
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2. Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Menjelaskan Pengertian Gizi Pada Lansia 

2. Mengetahui Kebutuhan Dasar Gizi Pada Lansia 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada lansia 

4. Mengetahui Tahap-tahap kurang gizi pada lansia 

3. Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

4. Media 

1. Laptop 

2. LCD 
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1. Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 
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2. Kegiatan Penyuluhan 

 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan dari 

penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang GIZI 

LANSIA 

4. Melakukan kontrak waktu. 

1. Menjawab salam 

dan mendengarkan 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian Gizi Lansia 

2. Kebutuhan Dasar 

Lansia 

3. faktor-faktor yang 

mempengaruhi gizi 

lansia 

4. Tahap-tahap kurang 

gizi pada lansia 

 

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk bertanya  

2. Menjawab pertanyaan dari 

peserta 

 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 

 

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima kasih 

dan salam penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi yang 

diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan dan 

membalas salam 

 

5. Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                : Essay 

Jenis                    : Lisan 



14 
 

Lampiran2. LAMPIRAN MATERI 

A.  Lansia 

Penuaan (menjadi tua=aging) adalah suatu proses menghilangnya secara 

perlahan-lahankemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan 

mempertahankan strukturdan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan 

terhadap jejas (termasuk infeksi) danmemperbaiki kerusakan yang diderita.Definisi 

lain menyatakan bahwa penuaan adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari 

dan berkesinambungan.Selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, 

fisiologis, dan biokimia pada tubuh,sehingga akan memengaruhi fungsi dan 

kemampuan tubuh secara keseluruhan  

B.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi Pada Lansia 

1. Berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong 

.2. Berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa 

manis, asin,asam, dan pahit 

.3. Esophagus atau kerongkongan mengalami pelebaran. 

4. Rasa lapar menurun, asam lambung menurun. 

5. Gerakan usus atau gerak peristaltic lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi 

6. Penyerapan makanan di usus menurun. 

C.  Masalah Gizi Pada Lansia 

1. Gizi berlebih 

Gizi berlebih pada lansia banyak terjadi di negara-negara barat dan kota-kota 

besar.Kebiasaan makan banyak pada waktu muda menyebabkan berat badan 

berlebih, apalai padalansia penggunaan kalori berkurang karena berkurangnya 

aktivitas fisik.Kebiasaan makan itusulit untuk diubah walaupun disadari untuk 

mengurangi makan.Kegemukan merupakan salah satu pencetus berbagai penyakit, 

misalnya : penyakit jantung,kencing manis, dan darah tinggi 
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2. Gizi kurang 

kurang sering disebabkan oleh masalah-masalah sosial ekonomi dan juga 

karenagangguan penyakit. Bila konsumsi kalori terlalu rendah dari yang 

dibutuhkan menyebabkan berat badan kurang dari normal.  

Apabila hal ini disertai dengan kekurangan proteinmenyebabkankerusakan-

kerusakan sel yang tidak dapat diperbaiki, akibatnya rambut rontok, daya 

tahanterhadap penyakit menurun, kemungkinan akan mudah terkena infeksi. 

3. Kekurangan vitamin 

Bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan kurang dan ditambah 

dengankekurangan protein dalam makanan akibatnya nafsu makan berkurang, 

penglihatan menurun,kulit kering, penampilan menjadi lesu dan tidak bersemangat. 

4. Pemantauan Status Nutrisi 

1. Penimbangan Berat Badan 

 a. Penimbangan BB dilakukan secara teratur minimal 1 minggu sekali, waspadai 

peningkatan BBatau penurunan BB lebih dari 0.5 Kg/minggu. Peningkatan BB 

lebih dari 0.5 Kg dalam 1 minggu beresiko terhadap kelebihan berat badan 

dan penurunan berat badan lebih dari 0.5 Kg /minggumenunjukkan 

kekurangan berat badan.  

b. Menghitung berat badan ideal pada dewasa : 

Rumus : Berat badan ideal = 0.9 x (TB dalam cm –  100) 

Catatan untuk wanita dengan TB kurang dari 150 cm dan pria dengan TB 

kurang dari 160 cm,digunakan rumus : 

Berat badan ideal = TB dalam cm –  100 

 Jika BB lebih dari ideal artinya gizi berlebih Jika BB kurang dari ideal artinya 

gizi kurang 

 

2. Kekurangan kalori protein 
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Waspadai lansia dengan riwayat: Pendapatan yang kurang, kurang 

bersosialisasi, hidupsendirian, kehilangan pasangan hidup atau teman, kesulitan 

mengunyah, pemasangan gigi palsuyang kurang tepat, sulit untuk menyiapkan 

makanan, sering mangkonsumsi obat-obatan yang mengganggu nafsu makan, 

nafsu makan berkurang, makanan yang ditawarkan tidakmengundang selera. 

Karena hal ini dapat menurunkan asupan protein bagi lansia, akibatnyalansia 

menjadi lebih mudah sakit dan tidak bersemangat. 

3. Kekurangan vitamin D 

Biasanya terjadi pada lansia yang kurang mendapatkan paparan sinar matahari, 

jarangatau tidak pernah minum susu, dan kurang mengkonsumsi vitamin D yang 

banyak terkandung pada ikan, hati, susu dan produk olahannya 

5. Perencanaan Makanan Untuk Lansia 

1. Makanan harus mengandung zat gizi dari makanan yang beraneka ragam, yang 

terdiri dari:zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur. 

2. Perlu diperhatikan porsi makanan, jangan terlalu kenyang. Porsi makan 

hendaknya diaturmerata dalam satu hari sehingga dapat makan lebih sering 

dengan porsi yang kecil.  

Contoh menu: 

 Pagi  : Bubur ayam  

 Jam 10.00  : Roti  

 Siang   : Nasi, pindang telur, sup, papaya  

 Jam 16.00  : Nagasari  

 Malam   : Nasi, sayur bayam, tempe, pepes ikan, dan pisang. 

3. Banyak minum dan kurangi garam, dengan banyak minum dapat memperlancar 

pengeluaransisa makanan, dan menghindari makanan yang terlalu asin akan 

memperingan kerja ginjal sertamencegah kemungkinan terjadinya darah tinggi 

4. Batasi makanan yang manis-manis atau gula, minyak dan makanan yang 

berlemak sepertisantan, mentega dll. 
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5. Bagi pasien lansia yang prose penuaannya sudah lebih lanjut perlu 

diperhatikanhal-hal sebagai berikut : 

a.Makanlah makanan yang mudah dicerna 

b.Hindari makanan yang terlalu manis, gurih, dan goring-gorengan 

c.Bila kesulitan mengunyah karena gigirusak atau gigi palsu kurang baik, 

makanan haruslunak/lembek atau dicincang 

d.Makan dalam porsi kecil tetapi sering 

e.Makanan selingan atau snack, susu, buah, dan sari buah sebaiknya diberikan 

6. Batasi minum kopi atau teh, boleh diberikan tetapi harus diencerkan sebab 

berguna pula untukmerangsang gerakan usus dan menambah nafsu makan. 

7. Makanan mengandung zat besi seperti : kacang-kacangan, hati, telur, daging 

rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau. 

8. Lebih dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau 

dipanggangkurangi makanan yang digoreng 

Kekurangan sebagian vitamin dan mineral terjadi juga pada lansia.Beberapa 

penelitainmembuktikan terjadinya kekurangan vitamin B6, B12, D dan asam folat. 

Kekurangan vitamin B6dikaranakan randahnya asupan dan kebutuhan akan zat gizi ini lebih 

tinggi. Sedangkan vitaminB12 dan asam folat mengalami kekurangan karena asupan yang 

kurang dan adanya gangguan penyerapan (malabsorpsi). Agar ingatan tetap baik dan sistem 

saraf bagus, harus banyak makanmakanan yang mengandung vitamin B6, B12, dan asam 

folat. Kekurangan vitamin D karenakurangnya frekuansi lansia terpapar matahari, asupan 

yang rendah, dan sintesis yang menurunakibat usia tua 
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Realisasi Anggaran 

No Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1 Konsumsi  Snack 

60 x Rp. 10.000 

Rp. 600.000 

2 Penyuluhan  Cetak Leaflet 

30 x Rp. 30.000 

 Souvenir 

Rp. 250.000 

Rp. 300.000 

3 Umum   Honorarium pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

 Honorarium RT 

Rp. 300.000  

 Honorarium kader PKK 

Rp. 300.000 x 2 orang 

 Pembuatan laporan kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 100.000 

 ATK 

Rp. 150. 000 

 

 

Rp. 600.000 

Rp. 300.000 

Rp. 600.000 

 

 

Rp. 200.000 

Rp. 150.000 

  Total Rp. 3. 000.000 
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Kontrak Penelitian 
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