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HUBUNGAN FUNGSI KOGNITIF PADA LANJUT USIA DI 

PANTI WREDHA BUDHI DHARMA YOGYAKARTA 

Erna Yulianti
 

 

INTISARI 

Latar Belakang : Masa lansia merupakan masa dimana seseorang mengalami 

perubahan baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, spiritual dan kognitifnya. 

Gangguan fungsi kognitif menunjukkan terjadinya gangguan fungsi otak yang 

dapat berpengaruh terhadap gizi lansia. 

Tujuan : mengetahui hubungan fungsi kognitif pada lanjut usia di Panti Wredha 

Budhi Dharma Yogyakarta. 

Metode : design penelitian cross sectional dengan sampel sebanyak 30 orang 

yang diambil menggunakan purposive sampling. Fungsi kognitif diukur 

menggunakan Mini Mental State Examination (MMSE) sedangkan status gizi 

diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT). data dianalisis menggunakan 

uji Kendall Tau. 

Hasil : subnyek penelitian berusia 60-85 tahun, 17 orang (56,7%) berjenis 

kelamin perempuan. Subyek yang mengalami gangguan kognitif berat sebanyak 

10 orang (33,3%) dan yang mengalami gangguan kognitif sedang sebanyak 8 

orang (26,7%). Status gizi subyek paling banyak berstatus gizi baik sebanyak 20 

orang (63,3%). Terdapat hubungan antara fungsi kognitif dan status gizi lansia 

(p=0,33). 

Kesimpulan : terdapat hubungan positif fungsi kognitif dan status gizi lansia. 

Kata Kunci : lansia, fungsi kognitif, status gizi. 
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COGNITIVE FUNCTION RELATIONSHIP WITH 

NUTRITIONAL STATUS IN ELDERLY NURSING HOMES 

BUDHI DHARMA IN YOGYAKARTA 

 
Erna Yulianti 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: The old period is a period in which the elderly person experiences 

physical changes, psychological, economic, social, spiritual and cognitive. 

Impaired cognitive function showed disruption of brain function that can affect 

the elderly nutrition. 

Objective: To determine the relationship of cognitive function in the elderly in 

nursing homes Budhi Dharma Yogyakarta. 

Methods: cross-sectional research design with a sample of 30 people were taken 

using purposive sampling. Cognitive function was measured using the Mini 

Mental State Examination (MMSE), while the nutritional status was measured 

using the Body Mass Index (BMI). Data were analyzed using Kendall Tau test. 

Results: The study subjects aged 60-85 years, 17 people (56.7%) were female. 

Subjects with severe cognitive impairment by 10 people (33.3%) and cognitively 

impaired are as many as 8 people (26.7%). Nutritional status of the subject of the 

most well-nourished as many as 20 people (63.3%). There is a relationship 

between cognitive function and nutritional status of the elderly (p = 0.33). 

Conclusion: There is a positive relationship of cognitive function and nutritional 

status of the elderly.  

Keywords: elderly, cognitive function, nutritional status. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang No. 13 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) menyatakan bahwa lanjut usia adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia dikelompokkan 

menjadi 4 kelomok, yaitu usia pertengahan (middle age) usia 45-59 tahun, 

usia elderly usia 60-74 tahun, usia tua (old) usia 75-90 tahun dan usia sangat 

tua (very old) usia lebih dari 90 tahun (Fatmah. 2010). Pada tahun 2010, 

jumlah penduduk lanjut usia di dunia yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 

sebesar 770 juta jiwa dan meningkat menjadi 843 juta jiwa pada tahun 2013 

(U.S. Census Bureau, International Data Base, 20010). Jumlah penduduk 

lansia ini semakin meningkat setiap tahunnya. 

World Health Organization (WHO) memaparkan di kawasan Asia 

Tenggara populasi lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 

2050 diperkirakan populasi lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Pada 

tahun 2000 jumlah lansia sekitar 5.300.000 (7,4%) dari total polulasi, 

sedangkan pada tahun 2010 jumlah lansia 24.000.000 (9,77%) dari total 

populasi, dan tahun 2020 diperkirakan jumlah lansia mencapai 28.800.000 

(11,34%) dari total populasi. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 

diperkirakan jumlah lansia sekitar 80.000.000 (Depkes, 2013). 
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Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan jumlah penduduk lansia di 

Yogyakarta juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk lansia pada tahun 

2010 sebesar 454.200 jiwa atau 13,2 % dari total populasi penduduk. Pada 

tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia, yaitu menjadi 

459.200 jiwa atau 13,3 % dari total populasi penduduk. Sedangkan tahun 2020 

diperkirakan akan terjadi peningkatan juga, yaitu jumlah penduduk lansia 

menjadi 578.000 jiwa atau 15,6% (BPS, 2011). 

Meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun memerlukan perhatian 

khusus dari berbagai pihak terutama dalam meningkatkan kesehatan lansia. 

Pemberian perawatan pada lansia berbeda dengan pemberian perawatan 

dengan orang dewasa. Perawat harus mempunyai kepedulian, perhatian serta 

kasih sayang kepada lansia agar lansia dapat mencapai kondisi dan menikmati 

hari tua dengan tenang dan tentram. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-

Isra’ ayat 23-24: 

ا يَْبلَُغنا ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدهَُما أَْو َوقََضى َربَُّك أََّلا تَْعبُُدوا إَِّلا إِيااهُ َوبِاْلَوالَِديْ  ِن إِْحَسانًا إِما

لِّ ِمَن (32)ِكََلهَُما فَََل تَقُْل لَهَُما أُفٍّ َوََّل تَْنهَْرهَُما َوقُْل لَهَُما قَْوًَّل َكِريًما َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربايَانِ  (32)ي َصِغيًرا الرا  

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 

dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau 

kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-

kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
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perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan 

penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya 

sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku di waktu kecil” (QS. Al-

Isra : 23-24). 

Masa lansia merupakan masa dimana seseorang mengalami perubahan 

baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, spiritual dan kognitifnya. Penuaan 

adalah normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat 

diramalkan yang dapat terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai 

usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Perubahan dan struktur fungsi 

tubuh pada lansia terjadi hampir pada semua system tubuh, seperti system 

saraf, system endokrin, pernapasan, kardiovaskular, dan hematologi (Adriani 

dan Wirjatmadi, 2012). 

Kognitif merupakan proses berpikir akibat aktivitas sejumlah fungsi 

kompleks dari berbagai sirkuit di otak. Sedangkan fungsi kognitif adalah 

kemampuan mental yang terdiri dari atensi, kemampuan berbahasa, daya 

ingat, kemampuan visuospasial, kemampuan membuat konsep dan intelegensi. 

Adanya gangguan fungsi kognitif menunjukkan terjadinya gangguan fungsi 

otak. Faktor-faktor yang dapat mempengruhi fungsi kognitif yaitu, usia, 

genetik, aktifitas fisik, penyakit, asupan gizi dan pola hidup yang sehat. 

Gangguan pada kognitif dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan sehai-hari 

(Kaplan, 1997; American Psychology Assosiation, 2007). 
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Di Shanghai diidentifikasi lansia yang mengalami penurunan fungsi 

kognitif dengan prevalensi 8.38%. Untuk lansia dengan jenis kelamin laki-

lakisebanyak 9.21% dan 7.93%  untuk wanita (Zhuang et al, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Zulsita (2011) tentang gambaran kognitif 

pada lansia, 34% lansia mengalami penurunan fungsi kognitif. Perempuan 

lebih banyak daripada laki-laki (45,7%). Gangguan fungsi kognitif terjadi 

50% lansia old-old dan young-old (27,7%). Berdasar status pendidikan SD 

lebih banyak (62,5%). 

Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan 

kehidupannya, karena di dalam makanan terdapat zat-zat gizi diperlukan tubuh 

untuk melakukan kegiatan metabolismenya. Gizi adalah suatu proses 

penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme 

melalu proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan 

pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan (Proverawati dan Wati, 2011). 

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 

variabel tertentu. Status gizi juga merupakan keadaan akibat dari 

keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan penggunaan zat-

zat gizi tersebut, atau keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam 

seluruh tubuh (Supariasa dkk, 2002). Status gizi biasanya baik dan cukup, 

namun karena pola konsumsi yang tidak seimbang maka timbul status gizi 

yang baik dan yang buruk. Masalah gizi pada lansia yang sering terjadi adalah 

gizi kurang atau lebih. Banyak metode yang dapat dilakukan untuk menilai 
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status gizi lansia, antara lain: survey makanan, statistik vital, antropometri, 

klinis, biokimia dan biofisik.(Supariasa dkk, 2002). 

Di Kanada sebanyak 35,5% lansia bergizi baik, 55,1% lansia 

mempunyai risiko kekurangan gizi, dan 9,4% lansia mengalami kurang gizi 

pada tahap awal (Soderstrom, 2013). Sedangkan Oktariyani (2012) 

menyatakan lansia di Indonesia banyak yang mengalami gangguan 

pemenuhan gizi yaitu yang mengalami gizi kurang (IMT 16,5 – 18,49) 

sebanyak 33,6% dan gizi lebih sebanyak 16,1%. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi status gizi antara lain: berkurangnya kemampuan mencerna 

makanan akibat kerusakan gigi atau kerongkongan, berkurangnya fungsi 

inderapengecapan, esophagus mengalami pelebaran, rasa lapar menurun, asam 

lambung menurun, gerakan peristaltik usus lemah dan penyerapan makanan di 

usus berkurang (Proverawati dan Wati, 2011) 

Panti Wredha (PW) Budhi Dharma merupakan salah satu panti yang 

menampung lansia di propinsi Yogyakarta. PW Budhi Dharma beralamat di 

daerah Umbulharjo, Yogyakarta. Di Panti Wredha tersebut terdapat 53 lansia, 

dengan 19 lansia laki-laki dan 34 lansia perempuan. Dari studi pendahuluan 

yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 6 responden sebanyak 3 

responden mengalami gangguan fungsi kognitif. Lansia juga mengalami 

penurunan nafsu makan. 2 lansia diantaranya berstatus gizi kurang dan 1 

lansia berstatus gizi lebih. 



6 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan fungsi kognitif dengan status gizi pada lanjut usia di Panti Wredha 

Budhi Dharma. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian 

yaitu, adakah hubungan fungsi kognitif dengan status gizi pada lansia di Panti 

Wreda Budi Dharma. 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara fungsi kognitif dengan status gizi pada lanjut 

usia di Panti Wredha Budhi Dharma. 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya fungsi kognitif pada lansia di Panti Wredha Budhi 

Dharma. 

b. Diketahuinya status gizi lansia di Panti Wredha Budhi Dharma. 

 

D. Manfaat  

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi di 

perpustakaan STIKes Madani Yogyakarta bagi peneliti lain yang ingin 
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mengadakan penelitian lain yang menyangkut status gizi dan fungsi 

kognitif pada lansia. 

b. Bagi Tenaga Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga 

kesehatan dalam rangka mempertahankan keadekuatan fungsi kognitif dan 

status gizi pada lansia. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 

bagi peneliti, khususnya dalam menerapkan ilmu pengetahuan tentang 

fungsi kognitif dan status gizi bagi masyarakat. 

d. Bagi Pihak Panti Wredha 

Sebagai petimbangan dalam pemberian nutrisi bagi lansia-lansia di panti 

yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif pada lansia. 

e. Bagi Lansia 

Menambah pengetahuan lansia tentang fungsi kognitif dan kaitannya 

dengan status gizi sehingga diaharapkan lansia dapat memperhatikan 

status gizinya. 

f. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian yang sama dimasa mendatang. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Triantari (2011) “Hubungan Asupan Vitamin B6, Vitamin B12, Asam 

Folat, Aktifitas Fisik Dan Kadar Homosistein Dengan Status Kognitif 

Lansia”, metode yang digunakan dalam penelitian adalah melalui 

pendekatan cross sectional dengan subyek 23 lansia dipilih dengan simple 

random sampling. Status kognitif diukur dengan Mini Mental State 

Examination (MMSE), asupan gizi diperoleh melalui food recall 3x24 

jam. Aktifitas fisik diperoleh dari kuesioner aktifitas fisik dan kadar 

homosistein diukur dengan metode Chemiluminescence Microparticle 

Immuno Assay (CMIA). Adat dianalisis menggunakan uji pearson. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 47,8% lansia mengalami gangguan 

kognitif. Asupan vitamin B6, vitamin B12 dan asam folat sebagian besar 

subyek tergolong defisiensi tingkat berat. Aktifitas subyek dengan aktifitas 

sedang sbanyak 60,9%. Subyek penelitian dengan hiperhomosisteinemia 

ringan sebesar 65,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara vitamin B6, asam folat dan kadar homosistein dengan status 

kognitif lansia. Namun ada hubungan antara vitamin B12 dan aktifitas 

fisik dengan status kognitif lansia. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada subyek 

penelitian, waktu, tempat penelitian, variabel bebas dan uji analisis.  

2. Widiastuti (2013) dengan judul “Hubungan Fungsi Kognitif Dengan 

Kemandirian Dalam Aktivitas Sehari-Hari Pada Lansia Di Kelurahan 

Begajah Sukoharjo”, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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penelitian non eksperimen dengan rancangan Cross Sectional dengan 

sampel sebanyak 85 lansia yang diambil menggunakan tehnik cluster 

random sampling. Instrument yang digunakan adalah kuesioner mengenai 

fungsi kognitif dan kemandiriandalam aktivitas sehari-hari. Perbedaan 

penelitian ini yaitu pada waktu, tempat, responden, variabel terikat, tehnik 

sampling, dan uji analisis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tijauan Pustaka 

1. Fungsi kognitif 

a. Definisi 

Fungsi kognitif meliputi beberapa kategori diantaranya yaitu 

tentang perhatian, konsentrasi, intelegensi, penilaian, kemampuan 

belajar, mengingat, orientasi, persepsi, penyelesaian masalah, 

kemampuan psikomotor, waktu reaksi dan kebutuhan sosial (Yatim, 

2003). Penurunan fungsi kognitif yang merupakan gejala dari 

demensia (pikun) dapat mengganggu aktivitas sehar-hari dan aktivitas 

sosial. 

Gangguan pada kognitif diakibatkan oleh banyaknya sel saraf 

yang sudah tidak berfungsi, kehilangan kontak dengan sel saraf lain 

dan mati. Pada tahap awal kerusakan terjadi pada saraf-saraf bagian 

otak yang mengatur memori, khususnya pada hipokampus dan struktur 

yang berhubungan dengannya. Saat sel-el saraf hipokamous tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya terjadi kegagalan daya ingat jangka 

pendek, dilanjutkan dengan kegagalan kemampuan seorang untuk 

melakukan perbuatan mudah dan tugas-tugas biasa. Selain itu 

gangguan kognitif bisa terjadi karenan kerusakan korteks serebri 

khususnya pada daerah yang bertangungjawab terhadap bahasa dan 
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pemikiran. Hilangnya kemampuan berbahasa menurunkan kemampuan 

seseorang untuk membuat keputusan dan timbul perubahan 

kepribadian. Sehingga pasien dengan gangguan kognitif mengalami 

gangguan tugas pribadi yang paling mendasar, seperti makan, mandi, 

buang air besar dan buang air kecil (Price & Wilson, 2003). 

Pengukuran fungsi kognitif dapat dilakukan dengan tes Mini 

Mental State Examination (MMSE). MMSE ini terdiri dari 11 

pertanyaan dan perintah meliputi orientasi waktu, tempat, memori 

jangka pendek dan kemampuan pengurangan serial atau membaca 

terbalik. Selain itu, MMSE dapat mengukur kemampuan kontruksional 

dan penggunan bahasa pasien. Masing-masing pertanyaan dalam 

MMSE memiliki skor tertentu yang nantinya akan dijumlahkan. Skor 

maksimal adalah 30.skor 27-30 menggambarkan kemampuan kognitif 

baik. Skor MMSE 22-26 dicurigai mempunyai kerusakan fungsi 

kognitif ringan. Selanjutnya untuk skor MMSE ≤ 21 terdapat 

kerusakan aspek fungsi kognitif berat dan nilai yang rendah ini 

mengidentifikasikan resiko untuk demensia (Potter, 2006). 

b. Aspek-Aspek Kognitif 

Fungsi kognitif seseorang meliputi berbagai fungsi berikut, 

antara lain :  

1)  Orientasi  

Orientasi dinilai dengan pengacuan pada personal, tempat 

dan waktu. Orientasi terhadap personal (kemampuan menyebutkan 
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namanya sendiri ketika ditanya) menunjukkan informasi yang 

”overlearned”. Kegagalan dalam menyebutkan namanya sendiri 

sering merefleksikan negatifism, distraksi, gangguan pendengaran 

atau gangguan penerimaan bahasa.  

Orientasi tempat dinilai dengan menanyakan negara, 

provinsi, kota, gedung dan lokasi dalam gedung. Sedangkan 

orientasi waktu dinilai dengan menanyakan tahun, musim, bulan, 

hari dan tanggal. Karena perubahan waktu lebih sering daripada 

tempat, maka waktu dijadikan indeks yang paling sensitif untuk 

disorientasi.  

2) Bahasa  

Fungsi bahasa merupaka kemampuan yang meliputi 4 parameter, 

yaitu kelancaran, pemahaman, pengulangan dan naming. 

Kelancaran merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan kalimat 

dengan panjang, ritme dan melodi yang normal. Suatu metode 

yang dapat membantu menilai kelancaran pasien adalah dengan 

meminta pasien menulis atau berbicara secara spontan.  

Pemahaman merujuk pada kemampuan untuk memahami suatu 

perkataan atau perintah, dibuktikan dengan mampunya seseorang 

untuk melakukan perintah tersebut. Sedangkan pengulangan 

merupakan kemampuan seseorang untuk mengulangi suatu 

pernyataan atau kalimat yang diucapkan seseorang. Sedangkan 
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Naming merujuk pada kemampuan seseorang untuk menamai suatu 

objek beserta bagian-bagiannya.  

3) Atensi  

Atensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk merespon 

stimulus spesifik dengan mengabaikan stimulus yang lain di luar 

lingkungannya. 

a) Mengingat segera  

Aspek ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk 

mengingat sejumlah kecil informasi selama <30 detik dan 

mampu untuk mengeluarkannya kembali  

b) Konsentrasi 

Aspek ini merujuk pada sejauh mana kemampuan seseorang 

untuk memusatkan perhatiannnya pada satu hal. Fungsi ini 

dapat dinilai dengan meminta orang tersebut untuk 

mengurangkan 7 secara berturut-turut dimulai dari angka 100 

atau dengan memintanya mengeja kata secara terbalik.  

4) Memori  

a) Memori verbal, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat 

kembali informasi yang diperolehnya. Ada tiga macam memori 

verbal, yaitu memori, memori lama dan memori visual. 

Memori baru merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengingat kembali informasi yang diperolehnya pada beberapa 

menit atau hari yang lalu. Memori lama merupakan 
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kemampuan untuk mengingat informasi yang diperolehnya 

pada beberapa minggu atau bertahun-tahun lalu. Sedangkan 

memori visual, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat 

kembali informasi berupa gambar.  

5) Fungsi konstruksi, mengacu pada kemampuan seseorang untuk 

membangun dengan sempurna. Fungsi ini dapat dinilai dengan 

meminta orang tersebut untuk menyalin gambar, memanipulasi 

balok atau membangun kembali suatu bangunan balok yang 

telah dirusak sebelumnya.  

6) Kalkulasi, yaitu kemampuan seseorang untuk menghitung 

angka.  

7) Penalaran, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan 

baik buruknya suatu hal, serta berpikir abstrak (Goldman, 2000 

dalam Zulsita, 2011).  

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, antara 

lain : 

1) Asupan zat gizi 

Gizi dilihat sebagai salah satu faktor untuk memperbaiki 

status  kognitif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stress 

oksidatif dan akumulasi radikal bebas terlibat dalam patofisiologi 

penyakit. Radikal bebas yang melampaui batas bertanggung jawab 
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terhadap peroksidasi lemak berlebihan, hal ini dapat mempercepat 

proses degenerasi saraf (Nourhaesmi, 2000 dalam Aisyah, 2009) 

2) Aktifitas fisik 

Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang 

membutuhkan energi untuk mengerjakannya, seperti berjalan, 

menari, mengasuh cucu dan lain sebagainya. Aktivitas fisik yang 

terencana dan terstuktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-

ulang serta ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani 

disebut olahraga (Farizati, 2002 dalam Aisyah, 2009). 

Secara fisiologis olahraga dapat meningkatkan kapasitas 

aerobik, kekuatan, fleksibilitas dan keseimbangan. Sedangkan 

secara psikologis olahraga dapat meningkatkan mood, mengurangi 

risiko pikun dan mencegah depresi. Aktif secara fisik dan 

kebiasaan berolah raga memberikan kontribusi terhadap kondisi 

kedehatan dan dapat mendukung status kesehatan. Aktifitas fisik 

yang dilakukan dengan baik dan teratur dapat mempertahankan 

kemampuan kognitif usia lanjut. 

3) Umur 

Umur merupakan faktor risiko utama terhadap status kognitif 

pada lansia. Hubungan ini berbanding lurus yaitu semakin 

meningkatnya umur semakintinggi pula risiko terjadinya gangguan 

status kognitif (Aisyah, 2009). 
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4) Jenis Kelamin 

Gangguan kognitif pada lansia sering dialami oleh 

perempuan. Akan tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

jenis kelamin dengan terjadinya gangguan kognitif, hal ini 

menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki 

peluang yang sama dalam mengalami gangguan kognitif (Aisyah, 

2009). 

5) Tingkat pendidikan 

Pada beberapa penelitian melaporkan bahwa tingkat 

pendidikan memiliki hubungan yang signifikan terhadap terjadinya 

gangguan kognitif. Tingkat pendidikan yang rendah berpeluang 

empat kali lebih berisiko mengalami gangguam kognitif. Jika 

dibandingkan dengan lansia yang berpendidikan tinggi 

(Purnakarya. 2008 dalam Aisyah 2009). 

 

2. Status gizi 

a. Definisi 

Gizi berasal dari bahasa arab yaitu “Ghidza”. Gizi adalah suatu 

proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh 

suatu organisme melalui proses digesti, absorbsi, transportasi, 

penyimpanan metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak 

digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi 

normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi (Sandjaja, 2009). 
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Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh 

seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan 

penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih 

(Almatsier, 2005).  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi lansia 

Fator-faktor yang dapat mempengaruhi status gizi lansia yaitu: 

1) Usia 

Umur adalah usia yang menjadikan indikator kedewasaan di 

setiap pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu yang 

mengacu pada setiap pengalamannya. Umur seseorang sedemikian 

besarnya akan mempengaruhi perilaku, karena semakin lanjut 

usianya semakin lebih bertanggung jawab, lebih tertib, lebih 

bermoral, lebih berbakti dari usia muda (Notoatmodjo, 2003). 

Karakteristik pada lansia sangat berpengaruh dalam memenuhi 

kebutuhan untuk mempertahankan status gizinya dengan baik. 

2) Asupan makanan 

Asupan makanan pada lansia tentunya beda dengan dewasa 

dan anak-anak, dimana lansia telah mengalami penurunan sistem 

pencernaan, organ lain dan hal ini berpengaruh juga semakin 

mudah terkena berbagai penyakit (Almatzier, 2001). 
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3) Penyakit infeksi /Degeneratif 

Adanya gangguan penyakit infeksi yang diderita lansia ada 

umumnya terjadi dikarenakan adanya penurunan fungsi endokrin 

maupun saluran pencernaan. Pada lansia sangat mudah terkena 

penyakit degenerative misalnya Diabetes Melitus, jantung koroner. 

Jika lansia dalam pola makan tidak terpantau maka besar 

kemungkinan lansia dapat terkena penyakit tersebut. Hal ini dapat 

berakibat fatal jika penanganan kurang cepat dan kurang tepat akan 

berdampak pada status gizinya. Masalah nutrisi pada lansia 

dipengruhi oleh fungsi penyerapan yang lemah (adanya daya 

penyerapan yang teranggu). Apabila hal ini terjadi pada lansia 

maka akan mempengaruhi status gizinya yang berakibat timbulnya 

penyakit yang diakibatkan oleh asupan makanan yang terganggu 

(Notoatmodjo, 2003). 

4) Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan juga menentukan mudah tidaknya 

seseorang menyerap dan memahami pengetahuan mereka. Dari 

kepentingan keluarga itu sendiri amat diperlukan seseorang lebih 

tanggap adanya masalah kesehatan terutama status gizi lansia 

dalam keluarganya dan biasa mengambil tindakan secepatnya 

(Notoatmodjo, 2003). 
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5) Pengetahuan 

Pengetahuan (knowledge) merupakan hasil dari tau, dan ini 

terjadi setelah orang melakukan penginderaan manusia, yakni 

penginderaan penglihtan, pendengaran, penciuman, raba dan rasa, 

dimana sebagian besar pengetahuan diperoleh dari mata dan 

telinga. Pengetahuan yang dimiliki lansia berpengaruh pada 

pemilihan serta kesadaran dalam memenuhi kebutuhan makan 

sehari-hari serta mengetahu pola makan yang tepat khususnya bagi 

lansia (Notoatmodjo, 2003). 

c. Masalah-masalah gizi pada lansia 

Menurut Proverawati (2011) masalah-masalah gizi yang biasa 

terjadi pada lansia yaitu: 

1) Gizi lebih  

Kebiasaan makan banyak pada waktu muda menyebabkan 

berat badan berlebih. Apalagi pada lansia penggunaan kalori 

berkurang karena berkurangnya aktivitas fisik, sehubungan dengan 

proses penuaan itu sendiri. Kebiasaan makan itu sulit untuk diubah, 

walaupun disadari untuk mengurangi makan. Kegemukan 

merupakan salah satu pencetus berbagai penyakit, misalnya : 

penyakit jantung, kencing manis, dan darah tinggi. 

2) Gizi kurang 

GIzi kurang sering disebabkan oleh masalah-masalah social-

ekonomi dan juga karena gangguan penyakit.apabila konsumsi 
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kalori terlalu rendah dari yang dibutuhkan menyebabkan berat 

badan kurang dari normal. Apabila hal ini disertai dengan 

kekurangan protein menyebabkan kerusakan-keruakan sel yang 

tidak data diperbaiki, akibatnya rambut rontok, daya tahan terhadap 

penyakit menurun, kemungkinan akan mudah terkena penyakit 

infeksi. 

3) Kekurangan vitamin 

Bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan kurang dan 

ditambah dengan kekurangan protein dalam makanannya akibatnya 

nafsu makan berkurang, penglihatan menurun, kulit kering, 

penampilan mejadi lesu dan tidak bersemangat. 

d. Metode Penilaian Status Gizi 

Ada dua metode dalam penilaian status gizi, yaitu metode 

langsung dan metode tidak lansung (Proverawati, 2011). Metode 

penilaian status gizi lansung antara lain: 

1) Antropometri 

Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai pengukuran 

dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat 

ketidakseimbangan asupan protein dan energi, yang terlihat pada 

pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, 

otot, dan jumalah air dalam tubuh. 
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2) Klinis 

Pemeriksaan klinis adalah metode untuk melihat status gizi 

masyarakat berdasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi 

yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat 

dilihat dari jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut dan mukosa 

oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh 

seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini umumnya untuk 

survey klinis secara cepat dirancang untuk mendeteksi secara cepat 

tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat 

gizi.disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi 

seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu tanda (sign) 

dan gejala (symptom) atau riwayat penyakit. 

3) Biokimia 

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan 

specimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada 

berbagai macam jaringan tubuh, seperti darah, urine, tinja, dan 

beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Banyak gejala klinis 

yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faali dapat lebih 

banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang 

spesifik. 

4) Biofisik 

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode 

penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi 
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(khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari 

jaringan.Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti 

kejadian buta sejak epidemik. Cara yang digunaan adalah tes 

adaptasi gelap. 

Sedangkan untuk penilaian status gizi tidak langsung meliputi: 

4) Survey konsumsi makanan 

Survey konsumsi makanan adalah metode penentuan status 

gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi 

yang dikonsumsi. Data yang dikumpulkan dapat memberikan 

gambaran tentang konsumsi tentang berbagai zat gizi pada 

masyarakat, keluarga dan individu. 

5) Statistik vital 

Pengukuran status gizi dengan statistic vital adalah dengan 

menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka 

kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian serta 

data-data lainnya yang berhubungan dengan gizi. 

6) Faktor ekologi 

Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi 

beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah 

makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi 

seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain. Pengukuran faktor-faktor 

ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab 
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malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan 

program intervensi gizi. 

e. Antropometri 

Antropometri berasal dari kata Anthropo yang berarti manusia 

dan metric adalah ukuran. Antropometri dapat diartikan ukuran tubuh 

manusia (Proverawati, 2011). Pengukuran tubuh dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: 

1) Pengukuran Tinggi Badan 

Pengukuran tinggi badan dapat menggambarkan 

pertumbuhan skeletal. Dalam keadaan normal, pertumbuhan berat 

badan akan beriringan bersama dengan pertambahan umur. Adapun 

alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan adalah 

microtoise. 

Jika seorang lansia masih sehat dan dapat berdiri tegak maka 

pengukuran tinggi badan dapat dilakukan dengan microtoise. 

Namun apabila seorang lansia tersebut sudah tidak dapat berdiri 

tegak diperlukan alat untuk mengukur tinggi badan yaitu tinggi 

lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga 

data tinggi badan didapatkan dari tinggi lutut bagi orang tidak 

dapat berdiri atau lansia. Pada lansia digunakan tinggi lutut karena 

pada lansia terjadi penurunan masa tulang (bungkuk) sukar untuk 

mendapatkan data tinggi badan akurat (Adriani, 2012) 
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Data tinggi badan lansia dapat menggunakan formula atau 

nomogram bagi orang yang berusia >59 tahun. 

Formula : 

Pria  = (2,02 x tinggi lutut(cm)) – (0,04 x umur (th)) + 64,19 

Wanita = (1,83 x tinggi lutut(cm)) – (0,24 x umur (th)) + 84,88 

2) Pengukuran berat badan 

Berat badan dapat memberikan gambaran tentang massa 

tubuh (otot dan lemak), karena massa tubuh sangat sensitif 

terhadap perubahan yang mendadak, misalnya terserang penyakit, 

menurunnya nafsu makan, menurunnya jumlah makanan yang 

dikonsumsi dan oleh adanya bencana alam atau keadaan darurat 

lainnya. Dalam keadaan normal, berat badan akan berkembang 

mengikuti pertambahan umur, sedangkan dalam abnormal terdapat 

2 kemungkinan dalam perkembangan berat badan, yaitu dapat 

berkembang lebih cepat atau lebih lambat. Berat badan dapat 

diukur dengan menggunakan timbangan, seperti : dacin, salter, 

timbangan injak, timbangan detecto, seca. 

3) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA)  

Selain beberapa hal yang diukur di atas untuk 

mengidentifikasi status gizi pada seseorang, Lingkar Lengan Atas 

(LLA) juga digunakan untuk menetapkan dan mengidentifikasi 

status gizi . Bistrian dzn Blackburn dalam Indriaty (2010) dalam 
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bukunya mengenai Antropometri. Klasifikasi nilai Lingkar Lengan 

Atas (LLA) sebagai berikut : 

1)  LLA < 21 = buruk 

2) LLA 21 sampai ≤ 22 = sedang 

3) LLA > 22 = baik/normal 

4) Indeks Masa Tubuh (IMT) 

IMT digunakan berdasarkan rekomendasi FAO/WHO/UNO 

tahun 1985 bahwa batasan berat badan normal orang dewasa 

ditentukan berdasarkan Body Mass Index (BMI/IMT). IMT 

merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi yang 

berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan BB. Batas Ambang 

IMT menurut FAO membedakan antara laki-laki (normal 20,1-

25,0) dan perempuan (normal 18,7-23,8). Untuk menentukan 

kategori kurus tingkat berat pada laki-laki dan perempuan juga 

ditentukan ambang batas.Di Indonesia dimodifikasi berdasarkan 

pengalaman klinis dan hasil penelitian dibeberapa Negara 

berkembang. 

IMT = 
      

       
 

Kategori underweightbatas ambang IMT kurang dari 18,5, 

18,5-22,95 menunjukkan kategori normal, dan batas ambang lebih 

dari 23,0 menunjukkan kategori overweight (Proverawati, 2011). 
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3. Lansia  

a. Definisi 

Pengertian lanjut usia dibedakan menjadi dua bagian yaitu usia 

kronologis dan usia biologis. Usia kronologis dihitung berdasarkan 

tahun kalender. Indonesia melakukan penetapan usia pensiun adalah 

56 tahun yang kemungkinan dapat dijadikan sebagai patokan 

seseorang memasuki usia lanjut. Sementara berdasarkan UU No 13 

tahun 1998 dinyatakan usia 60 tahun ke atas sebagai usia lanjut 

(Tamher dan Noorkasiani, 2009). Usia biologis adalah usia yang 

sebenarnya, dimana biasanya diterapkan kondisi pematangan jaringan 

sebagai indeks usia biologis. Pada usia lanjut ini telah terjadi 

penurunan kondisi fisik/biologis, kondisi psikologis dan perubahan 

kondisi sosial (Tamher dan Noorkasiani, 2009). Sedangkan menurut 

Prayitno dalam Aryo (2002) mengatakan bahwa setiap orang yang 

berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun ke 

atas, tidak mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah 

untuk keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-hari. 

b. Proses Menua 

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di 

dalam kehidupan manusia. Menjadi tua merupakan proses alamiah, 

yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu 

anak, dewasa dan tua. Tiga tahap ini berbeda, baik fisiologis maupun 

psikologis (Nugroho, 2008). Penuaan adalah suatu proses normal yang 
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ditandai dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat 

diramalkan dan terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai 

usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Hal ini merupakan suatu 

fenomena yang kompleks dan multidimensional yang dapat 

diobservasi setiap sel dan berkembang sampai pada keseluruhan sistem 

(Stanley dan Gauntlet, 2002). 

c. Tahap Tumbuh Kembang Lansia 

Menurut Ardiana dalam Ardiyani dan Wirjatmadi (2012) tahap-

tahap tumbuh kembang lansia terbagi menjadi: 

1) Young-old (muda-tua) 

Usia 65-74 tahun dimana lansia beradaptasi dengan masa pensiun 

(penuruna penghasilan), beradaptasi dengan perubahan fisik, dapat 

berkembang penyakit kronik. 

2) Middle-old (tua-menengah) 

Usia 75-84 tahun lansia diperlukan adaptasi terhadap penurunan 

kecepatan dalam pergerakan, kemampuan sensori, dan peningkatan 

ketergantungan terhadap orang lain. 

3) Old-old (tua-tua) 

Usia 85 tahun ke atas lansia mengalami peningkatan gangguan 

kesehatan fisik. 

d. Perubahan Pada Lansia 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia meliputi 

perubahan fisik, mental, psikososial dan psikologis. Perubahan-
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perubahan fisik yang terjadi pada lansia diakibatkan oleh terjadinya 

proses degeneratif. Sel terjadi perubahan menjadi lebih sedikit 

jumlahnya dan lebih besar ukurannya, serta berkurangnya jumlah 

cairan tubuh dan berkurangnya intraseluler (Nugroho, 2008). 

Sistem persyarafan terjadi perubahan berat otak 10-20, lambat 

dalam respon dan waktu untuk bereaksi dan mengecilnya syaraf panca 

indera yang menyebabkan berkurangnya penglihatan hilangnya 

pendengaran, menurunnya sensasi perasa dan penciuman sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya masalah kesehatan misalnya gloucoma 

dan sebagainya (Nugroho, 2008). 

Pada sistem pendengaran terjadi perubahan hilangnya daya 

pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau 

nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata-kata, 

50% terjadi pada usia di atas umur 65 tahun dan pendengaran 

bertambah menurun pada lanjut usia yang mengalami ketegangan jiwa 

atau stress. Hilangnya kemampuan pendengaran meningkat sesuai 

dengan proses penuaan dan hal yang seringkali merupakan keadaan 

potensial yang dapat disembuhkan dan berkaitan dengan efek-efek 

kolateral seperti komunikasi yang buruk dengan pemberi perawatan, 

isolasi, paranoia dan penyimpangan fungsional (Nugroho, 2008). 

Sistem penglihatan terjadi perubahan hilangnya respon terhadap 

sinar, kornea lebih terbentuk spesies, lensa menjadi lebih keruh 

sehingga menjadi katarak, kerusakan kemampuan akomodasi, 
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sensitivitas terhadap cahaya, daya adaptasi terhadap kegelapan lebih 

lambat dan susah melihat dalam cahaya gelap, ukuran pupil mengecil 

sehingga menurunnya lapang pandang (Stanley, 2007). 

Sistem kardiovaskuler terjadi perubahan elastisitas dinding aorta 

menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku, kemampuan 

jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 

20 tahun, hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume 

kehilangan elastisitas pembuluh darah karena kurangnya efektivitas 

pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, perubahan posisi dari tidur 

ke duduk, duduk keberdiri bisa mengakibatkan tekanan darah menurun 

menjadi mmHg yang mengakibatkan pusing mendadak, tekanan darah 

meninggi diakibatkan oleh meningkatnya resitensi dari pembuluh 

darah perifer (Nugroho, 2008). 

Menurut Adriani dan Wirjatmadi (2012) perubahan pada saluran 

pencernaan meliputi: 

1) Rongga mulut 

Bagian dalam rongga mulut yang lazim terpengaruh adalah gusi, 

gigi dan lidah. Sekresi ludah berkurang sampai 75% sehingga 

mengakibatkan pengeringan rongga mulut dan kemungkinan 

menurunkan cita rasa. Kehilangan indra pengecap, penurunan 

ketajaman pengecap, kerusakan indra penciuman berdampak 

kekurang tertarikan pada makanan dan anoreksia. Penyakit 

periodontal yang terjadi 80% pada lansia dan kehilangan gigi 
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sehingga menyebabkan kesulitan makan dan pilihan makanan yang 

terbatas. 

2) Esophagus 

Penuaan esophagus berupa pengerasan spingter bagian bawah 

sehingga sukar mengendur (relaksasi) dan menyebabkan eshopagus 

melebar (presby esophagus) keadaan ini memperlambat 

pengosongan esophagus dan tidak jarang berlajut sebagai hernia. 

3) Lambung 

Lapisan lambung lansia menipis di atas, usia 60 sekresi asam 

klorida (HCL), sepsis dan empedu akan mengalami penurunan 

sehingga berpotensi untuk mengganggu penyerapan kalsium, zat 

besi, seng, protein, lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. 

4) Usus 

Berat total usus halus (di atas 40 tahun berkurang, meskipun 

penyerapan zat besi pada umumnya masih dalam batas normal, 

kecuali kalsium (di atas 60 tahun), dan zat besi. 

5) Penurunan mobilitas pencernaan sehingga menimbulkan 

konstipasi, hemoroid dan divertikulosis. 

Perubahan-perubahan psikososial meliputi pensiun, nilai 

seseorang sering diukur oleh produktivitasnya dan identitas di kaitkan 

dengan peranan dalam pekerjaan. Bila seorang pensiun (purna tugas) 

maka akan mengalami kehilangan financial, status, teman dan 

pekerjaan. Merasakan sadar akan kematian, semakin lanjut usia 
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biasanya mereka menjadi semakin kurang tertarik terhadap kehidupan 

akhirat dan lebih mementingkan kematian itu sendiri serta kematian 

dirinya, kondisi seperti ini benar khususnya bagi orang yang kondisi 

fisik dan mentalnya semakin memburuk, pada waktu kesehatannya 

memburuk mereka cenderung untuk berkonsentrasi pada masalah 

kematian dan mulai dipengaruhi oleh perasaan seperti itu, hal ini 

secara langsung bertentangan dengan pendapat orang lebih muda, di 

mana kematian mereka tampaknya masih jauh dan karena itu mereka 

kurang memikirkan kematian (Wirjatmadi, 2012). 

Masalah psikologis yang dialami oleh lansia ini pertama kali 

mengenai sikap mereka sendiri terhadap proses menua yang mereka 

hadapi, antara lain penurunan badaniah atau dalam kebingungan untuk 

memikirkannya. Dalam hal ini dikenal apa yang disebut 

disengagement theory, yang berarti ada penarikan diri dari masyarakat 

dan diri pribadinya satu sama lain. Pemisahan diri hanya dilakukan 

baru dilaksanakan hanya pada masa-masa akhir kehidupan lansia saja. 

Pada lansia yang realistik dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan baru. Karena telah lanjut usia mereka sering dianggap 

terlalu lamban, dengan gaya reaksi yang lamban dan kesiapan dan 

kecepatan bertindak dan berfikir yang menurun. Daya ingat mereka 

memang banyak yang menurun dari lupa sampai pikun dan demensia, 

biasanya mereka masih ingat betul peristiwa-peristiwa yang telah lama 
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terjadi, bahkan lupa mengenal hal-hal yang baru terjadi (Nugroho, 

2008). 

 

B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  : diteliti 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Teori 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep hubungan fungsi kognitif dengan status gizi. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada hubungan antara fungsi kognitif 

dengan status gizi pada lansia di PW Budhi Dharma. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

jenis penelitian analitik korelasional. Penelitian analitik korelasional merupakan 

penelitian yang dapat mencari, menjelaskan suatu hubungan, memperkirakan, dan 

menguji berdasar teori yang ada. Hubungan korelatif mengacu pada 

kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain 

(Nursalam, 2008). 

 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Cross sectional dimana cara 

pengambilan data status gizi dan fungsi kognitif pada lansia dilakukan sekali 

waktu pada saat yang bersamaan (Nursalam, 2008). 

Skema penelitian analitik korelasi. 

 

 

  

Gambar 3.1 Skema Penelitian Analitik Korelasi 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Variabel dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel bebas (independen) adalah variabel resiko atau sebab. (Notoatmodjo, 

2010). Variabel bebas penelitian ini yaitu fungsi kognitif. 

2. Variabel terikat (dependen) adalah variabel akibat atau efek. Variabel terikat 

penelitian ini yaitu status gizi. 

 

D. Definisi Operasional 

1. Fungsi kognitif 

Fungsi kognitif merupakan kemampuan responden dalam aspek 

orientasi, registrasi, perhatian dan kalkulasi, mengingat serta berbahasa yang 

diukur menggunakan MMSE. Skor tertinggi MMSE adalah 30.  

Interpretasi : 

1. 27-30 : Aspek kognitif dari fungsi mental baik  

2. 22-26 : gangguan kognitif ringan 

3. ≤21 : gangguan kognitif berat 

Skala   : Ordinal 

Sumber  : Potter (2006) 
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2. Status gizi 

Status gizi adalah suatu keadaan yang menggambarkan keadaan gizi 

responden berdasarkan pengukuran antropometri yang kemudian dilakukan 

pengukuran Indek Massa Tubuh atau IMT. Antropometri diukur 

menggunakan alat timbangan untuk menghitung berat badan dan Microtoise 

Staturmeter untuk mengukur tinggi badan. Perhitungan IMT menggunakan 

rumus: IMT = 
      

      
  

Interpretasi:  

1. Underweight : <18,5 

2. Normal  : 18,5-22,9 

3. Overweight : ≥23,0 

Skala : Ordinal 

Sumber : Proverawati dan Wati (2012) 

Namun untuk penentuan tinggi badan lansia dilakukan pengukuran tinggi 

lutut dahulu kemudian dimasukkan ke dalam rumus Gibson, yaitu: 

TB Pria = (2,02 x tinggi lutut(cm)) – (0,04 x umur (th)) + 64,19 

TB Wanita  = (1,83 x tinggi lutut(cm)) – (0,24 x umur (th)) + 84,88 

 

 

 

 



36 

 
 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). 

Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah semua lansia di Panti Wredha 

Budhi Dharma yang berusia > 60tahun sebanyak 56 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Tehnik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling 

dimana hanya responden yang sesuai dengan penelitian yang akan diambil 

sebagai sampel. Sampel yang diambil memiliki kriteria inklusi yaitu lansia 

yang berusia >60 tahun, tidak menderita gangguan jiwa, tidak mempunyai 

penyakit berat dan hadir dalam penelitian. Sedangkan untuk kriteria 

ekslusinya antara lain: memiliki gangguan penglihatan, gangguan 

pendengaran, buta huruf dan lansia yang berada di ruang isolasi. Sehingga 

sampel yang didapatkan sebanyak 30 orang. 

 

F. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2014. Sedangkan lokasi 

penelitian dilakukan di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008). Cara pengambilan 

data indeks massa tubuh menggunakan pengukuran antropometri yang mencakup 

berat badan dan tinggi badan. Dari pengukuran tersebut digunakan rumus  

       

       
 untuk menentukan IMT. Sedangkan data mengenai fungsi kognitif 

diambil melalui kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang didapat yaitu dari laporan 

keperawatan. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikuntoro (2000), instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen kuesioner data 

demografi, kuesioner MMSE untuk mengukur fungsi kognitif lansia, 

timbangan dan meteran yang digunakan untuk menilai status gizi lansia. 

Untuk pengolahan data menggunakan program komputer. Dibawah ini adalah 

kisi-kisi kuesioner MMSE. 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Kuesioner MMSE 

Aspek kognitif Skor 

Orientasi waktu 

Orientasi tempat 

Registrasi 

Perhatian dan kalkulasi 

Mengingat 

Bahasa 

5 

5 

3 

5 

3 

9 

Total  30 

 

 

I. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Menurut Azwar (2007), validitas berasal dari kata Validity yang mempunyai 

arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Sedangkan reliabilitas merupakan penerjemahan dari 

kata reliability yang mempunyai kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Ide pokok 

yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. 

Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji fungsi 

kognitif yang sebelumnya dilakukan Setyopranoto et al. (1999), bahwa reliabilitas 

MMSE antara dua orang dokter pada orang lanjut usia dan pada penderita stroke 

iskhemik akut, didapatkan nilai Kappa masing-masing sebesar 0,94 (p<0,0001) 

dan 0,98 (p<0,00001). Sedangkan untuk timbangan dilakukan kalibrasi yang 
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dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar 

nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. 

 

J. Pengolahan dan Analisa Data  

1. Pengolahan data 

Dalam pengolahan data terdapat 3 tahapan, yaitu : 

a. Editing 

Saat editing dilakukan pemeriksaan data apakah data dapat dibaca,  telah 

terisi lengkap, terdapat ketidakserasian antara jawaban satu dengan yang 

lainnya dan terdapat kesalahan atau tidak. 

b. Coding 

Pada coding dilakukan perubahan bentuk data dari berbentuk huruf 

menjadi angka untuk memudahkan dalam proses pengolahan data. 

c. Tabulating 

Dilakukan penyusunan data yang merupakan pengorganisasian data 

sedemikian rupa agar data dapat dengan mudah dijumlah, disusun, dan 

ditata untuk disajikan dan dianalisis (Budiarto, 2002). 

2. Analisis data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisa yang dilakukan menganalisis tiap 

variabel dari hasil penelitian (Notoadmodjo, 2005). Analisis univariat 
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penelitian ini yaitu menganalisis karakteristik responden, status gizi dan 

fungsi kognitif lansia di Panti Wreda Budi Dharma. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat adalah analisis secara simultan dari dua variabel, 

yaitu apakah ada hubungan antara status gizi dengan fungsi kognitif pada 

lansia. Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kendall 

Tau yang dipergunakan untuk mencari hubungan atau pengaruh  dan 

untuk menguji signifikansi hipotesis yang telah ditentukan. Rumus uji 

kendall tau yaitu: 

  
     

      
 

 

Dimana: 

r  = Koefisien korelasi kendall Tau 

A = Jumlah ranking atas 

B = Jumlah ranking bawah 

N = Jumlah sampel 
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K. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan 

a. Mengurus surat perijinan penelitian. 

b. Mempersiapkan bahan dan alat penelitian yaitu timbangan, alat ukur 

tinggi badan (meteran), dan kuesioner. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Melakukan pendataan pada lansia yang sesuai kriteria, kemudian memilih 

sampel. 

b. Melakukan pengumpulan hasil data penelitian 

3. Tahap pengolahan data 

Melakukan pengolahan data menggunakan komputer. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian 

a. Penyajian data dalam bentuk deskripsi. 

b. Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

L. Etika Penelitian 

1. Informed consent  

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden, dengan 

memberikan lembar persetujuan (informed consent). Informed consent 

tersebut diberikan sebelum penelitian dilaksanakan dengan memberikan 

lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah 

agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui 
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dampaknya, jika responden bersedia maka mereka harus menandatangani 

lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia maka peneliti harus 

menghormati hak responden. 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Merupakan etika dalam penelitian keperawatan dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan 

hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian 

yang disajikan. 

3. Kerahasiaan (confidentiality)  

Merupakan etika dalam penelitian untuk menjamin kerahasiaan dari 

hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya, semua 

responden yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Panti Sosial adalah wadah atau institusi yang memberikan pelayanan dan 

perawatan jasmani, rohani, dan sosial serta perlindungan untuk memenuhi 

kebutuhan lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidupnya secara wajar. Panti 

Wredha Budhi Dharma yang resmi milik Pemerintah Daerah (Pemda) Ponggalan 

berdiri sejak tahun 1952. Panti Wredha tersebut  terletak di UH 07/203, 

Ponggalan, Umbulharjo, Giwangan, Yogyakarta. Daya tampung panti Wredha ini 

adalah sebanyak 60 orang dimana setiap orang berusia di atas 60 tahun.  

Tujuan didirikannya Panti Wredha Budhi Dharma adalah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup bagi lanjut usia karena sesuatu dan beberapa hal harus 

mendapatkan pelayanan di dalam panti sosial berupa: kebutuhan jasmani dan 

rohani serta sosial dengan baik sehingga mendapatkan kesejahteraan dan 

ketentraman hidup secara lahir dan batin. Jangkauan pelayanan adalah penduduk 

kota Yogyakarta. Namun demikian tidak menutup kemungkinan penduduk luar 

kota, utamanya para lanjut usia yang terlantar dan dirazia di kota Yogyakarta. 
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B. Analisis Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan di Panti Wredha Budhi Dharma 

pada 30 responden didapatan data resonden berdasarkan umur sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Lansia Di Panti 

Wredha Budhi Dharma 

No Umur Jumlah Persentase 

1 60-64 tahun 5 16,7% 

2 65-74 tahun 13 43,3% 

3 75-90 tahun 12 40,0% 

Total  30 100% 
 

Jadi pada tabel di atas terlihat bahwa dari 30 orang yang diambil sebagai 

responden paling banyak responden dalam rentang usia 65-74 tahun sebanyak 

13 orang (43,3%). Usia rata-rata lansia berumur 72 tahun. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Panti 

Wredha Budhi Dharma 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 13 43,3% 

2 Perempuan 17 56,7% 

Total  30 100% 
 

 

Pada gambar di atas terlihat bahwa jenis kelamin terbanyak adalah 

perempuan yaitu sebanyak 17 orang (56,7%). 
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3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di 

Panti Wredha Budhi Dharma 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Tidak Sekolah 10 33,3% 

2 SD 12 40,0% 

3 SMP 4 13,3% 

4 SMA 3 10,0% 

5 SPG 1 3,3% 

Total  30 100% 
 

Pendidikan lansia yang menjadi responden paling banyak yaitu lansia 

dengan pendidikan SD sebanyak 12 orang (40,0%) dan paling sedikit 

berpendidikan SPG sebanyak 1 orang (3,3%). 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Fungsi Kognitif 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Skor MMSE Di Panti Wredha 

Budhi Dharma 

No Fungsi Kognitif Jumlah Persentase 

1 Gangguan kognitif berat 10 33,3% 

2 Gangguan kognitif sedang 8 26,7% 

3 Baik 12 40,0% 

Total  30 100,0% 
 

Hasil dari data yang diambil didapatkan nilai tertinggi dari kuesioner 

MMSE adalah 30 dan nilai terendah adalah 6. Fungsi kognitif 

dikategorikan menjadi 3, yaitu: baik apabila skor 27-30, sedang apabila 

skor 22-26 dan berat apabila skor ≤21. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

paling banyak adalah baik sebanyak 12 orang (40,0%) dan rata-rata lansia 

yang menjadi responden memiliki fungsi kognitif sedang (23,13).  
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5. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Gizi 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Skor IMT Di Panti Wredha 

Budhi Dharma 

No Status Gizi Jumlah Persentase 

1 Kurang  4 13,3% 

2 Baik 20 63,3% 

3 Lebih 6 23,3% 

Total  30 100% 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa paling banyak lansia di Panti Wredha 

Budhi Dharma memiliki status gizi baik yaitu sebanyak 19 orang (63,3%) 

sedangkan yang paling rendah memiliki status gizi kurang sebanyak 4 

orang (13,3%) 

6. Hubungan Fungsi Kognitif Dengan Status Gizi Lansia 

Tabel 4.6 

Hubungan Status Gizi Dengan Fungsi Kognitif 

Fungsi 

Kognitif 

  Status Gizi  
Jumlah  % Nilai p 

Kurang % Normal % Lebih % 

Berat 3 27,3% 7 63,6% 1 9,1% 11 36,7%  

Sedang 1 14,2% 3 42,9% 3 42.9% 7 23,3%  

Baik  0 0% 10 83,3% 2 16,7% 12 40,0% 0,033 

Jumlah  4 41,5% 20 189,8% 6 68,7% 30 100%  

Dari tabel di atas data dilihat bahwa nilai p = 0,033 menunjukkan  bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara fungsi kognitif dengan status gizi 

lansia. Tabel tersebut menunjukkan arah korelasi positif, maka semakin 

tinggi skor MMSE maka semakin tinggi pula nilai status gizinya.  
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C. Pembahasan 

1. Fungsi Kognitif 

Hasil penelitian yang dilakukan pada 30 responden di Panti Wredha 

Budhi Dharma menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang (40,0%) mempunyai 

fungsi kognitif yang baik, 10 orang (33,3%) mengalami gangguan kognitif 

berat,  dan 8 orang (26,7%) mempunyai gangguan kognitif sedang. Hasil 

penelitian lain juga meperlihatkan bahwa kurang lebih persamaan fungsi 

kognitif lansia, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh  Widiastuti (2013) 

memperlihatkan bahwa lansia yang tidak ada gangguan fungsi kognitif 

sebanyak 50 responden (58.8%), yang ada gangguan sebanyak 35 responden 

(41.2%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Aprilia dkk (2012) menunjukkan 

bahwa 44 lansia (72,1%) mempunyai fungsi kognitif yang baik, 15 lansia 

(24,6%) mengalami gangguan kognitif sedang dan 2 lansia (3,3%) mengalami 

gangguan kognitif berat.  

Fungsi kognitif meliputi beberapa aspek diantaranya orientasi, registrasi, 

atensi dan kalkulasi, mengingat serta bahasa. Gangguan kognitif pada lansia 

diakibatkan oleh banyaknya sel saraf yang sudah tidak berfungsi, kehilangan 

kontak dengan sel saraf lain dan mati karena proses penuaan. Selain itu juga 

bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin dan asupan gizi 

(Aisyah, 2009). Tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki risiko lebih 

besar terhadap gangguan kognitif dibandingkan dengan tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi. Jenis kelamin perempuan juga lebih berisiko mengalami 
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gangguan kognitif disebabkan adanya peranan hormon seks endogen dalam 

perubahan fungsi kognitif. Reseptor estrogen telah ditemukan dalam area otak 

yang berperan dalam fungsi belajar dan memori, seperti hipokampus. 

Penurunan fungsi kognitif umum dan memori verbal dikaitkan dengan 

rendahnya level estradiol dalam tubuh. Estradiol diperkirakan bersifat 

neuroprotektif yaitu dapat membatasi kerusakan akibat stress oksidatif serta 

sebagai pelindung sel saraf dari toksisitas amiloid (Yaffe, 2008 dalam Zulsita, 

2011). 

Fungsi kognitif pada lansia di Panti Wredha Budhi Dharma sebagian 

besar dalam kategori baik. Hal ini bisa disebabkan oleh tercukupinya 

kebutuhan gizi di panti. Gizi merupakan salah satu faktor yang dapat 

menghambat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Triantari 2011 yang menyatakan bahwa ada 

hubungan antara asupan vitamin B12 dengan kognitif lansia. 

2. Status Gizi 

Hasil penelitian melalui perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

menunjukkan bahwa 20 lansia (63,3%) mempunyai status gizi normal, 6 

lansia (23,3%) mempunyai status gizi lebih dan yang mempunyai status gizi 

kurang sebanyak 4 lansia (13,3%). Status gizi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya: umur, asupan makanan, pengetahuan dan proses penyakit. 

Perubahan baik secara fisik maupun mental karena proses penuaan dapat 
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merubah status gizi lansia. Penurunan kerja organ pencernaan menyebabkan 

perubahan terhadap gizi lansia.  

Terdapat dua masalah umum terkait dengan gizi yang sering terjadi pada 

lansia yaitu gizi kurang dan lebih. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni 

(2008) mengungkapkan lansia yang mempunyai status gizi kurang sebanyak 

20 orang (14,1%) dan yang mempunyai status gizi lebih sebanyak 40 orang 

(28,2%). Masalah gizi kurang yang terjadi pada lansia bisa terjadi karena 

adanya proses penyakit dan fungsi penyerapan nutrisi-nutrisi ke dalam tubuh 

yang lemah. Sedangkan gizi lebih bisa dipengaruhi oleh kebiasaan makan 

banyak dan berkurangnya aktivitas fisik (Proverawati, 2011). 

Status gizi pada lansia di Panti Wredha Budhi Dharma sebagian besar 

masih dalam kategori normal. Hal ini bisa disebabkan oleh pola makan yang 

teratur, menu makan yang tersedia dengan baik dan kurang aktivitas. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2004) bahwa lansia yang 

tinggal di panti memiliki status gizi lebih baik dibandingkan dengan lansia 

yang tinggal non panti dengan nilai rata-rata IMT sebesar 20,0 dan 22,1. 

Lansia yang tinggal di panti akan lebih terjamin kebutuhan pangannya. 

3. Hubungan Fungsi Kognitif Dengan Status Gizi Pada Lansia 

Hasil penelitian ini berdasarkan uji Kendall’s Tau menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara fungsi kognitif dengan status gizi lansia 

dimana diperoleh p value = 0,033. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 
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oleh Adriani dan Wirjatmadi (2012) bahwa fungsi kognitif dapat 

mempengaruhi status gizi lansia.  

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa penurunan pada fungsi 

kognitif menyebabkan penurunan terhadap status gizi lansia. Dan sebaliknya 

peningkatan fungsi kognitif lansia menyebabkan peningkatkan status gizi 

lansia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh El Zoghbi (2013) 

yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara fungsi kognitif dengan 

status gizi lansia di Libanon dengan nilai p value < 0,001. 

Proses menua merupakan suatu peristiwa alamiah yang tak terhindarkan. 

Lansia secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki, 

mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya 

mengalami penurunan. Menurunnya fungsi tubuh akibat proses menua 

menyebabkan perubahan-perubahan baik secara fisik maupun mentalnya 

(Martono dalam Fauzia, 2012). 

Fungsi kognitif meliputi beberapa aspek diantaranya orientasi waktu, 

tempat, memori jangka pendek dan kemampuan pengurangan serial atau 

membaca terbalik. Selain itu juga kemampuan kontruksional dan penggunan 

bahasa. Penilaian fungsi kognitif dilakukan dengan menggunakan MMSE. 

Pada lansia dengan ganguan kognitif mempengaruhi aktivitas dasar sehari-

hari seperti makan, mandi, buang air besar dan buang air kecil. Apabila 

aktivitas dasar tersebut terganggu maka akan berpengaruh terhadap status gizi 

lansia (Price & Wilson, 2003). 
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Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang 

dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di 

dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu status gizi kurang, 

gizi normal, dan gizi lebih (Almatsier, 2005). Status gizi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: usia, asupan makanan, pendidikan dan 

pengetahuan, adanya penyakit dan kesehatan mental. 

Lansia yang mengalami gangguan kognitifnya terjadi kerusakan pada 

thalamus. Fungsi thalamus adalah sebagai pusat hantaran rangsang indra dari 

perifer ke korteks serebri. Sehingga pada lansia yang mengalami gangguan 

kognitif dapat terjadi penurunan indra penghidu dan perasa yang dapat 

mempengaruhi nafsu makan lansia. Namun bisa saja nafsu makan baik, tetapi 

lansia mengalami hiperoral dimana lansia ingin memasukkan makanan atau 

benda-benda lain ke dalam mulut. Sehingga hal tersebut dapat berdampak 

terhadap status gizi lansia (Standley dan Gauntlett, 2007). 

Hubungan kedua variabel ini mempunyai kekuatan sebesar 0,281* 

dimana kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif sebesar 0,281 atau 

28,1%. Artinya, status gizi lansia tidak hanya dipengaruhi oleh fungsi 

kognitif. Ada banyak faktor yang mempengaruhi status gizi lansia seperti: 

usia, asupan makanan, pengetahuan dan pendidikan serta proses penyakit atau 

degeneratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian tidak terlepas dari kemungkinan adanya keterbatasa yang 

dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Adapun beberapa keterbatasan 

yang mempengaruhi antara lain: 

1. Subyek penelitian yang diambil hanya terbatas pada Panti Wredha Budhi 

Dharma Yogyakarta, sehingga kurang mencerminkan populasi yang 

sebenarnya. 

2. Pengukuran status gizi hanya terbatas pada pengukuran IMT.  

3. Variabel yang diteliti hanya variabel yang ada di dalam kerangka konsep.  

Dengan adanya keterbatasan seperti di atas kemungkinan hasil yang diperoleh 

belum mencerminkan hasil yang sebenarnya.  



53 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma sebagian besar mempunyai fungsi 

kognitif baik sebanyak 12 orang (40%). 

2. Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma memiliki status gizi baik yaitu 

sebanyak 20 orang (63,3%). 

3. Terdapat hubungan antara fungsi kognititf dengan status gizi lanisa di Panti 

Wredha Budhi Dharma.  

 

B. Saran 

1. Bagi Pihak Panti 

Dianjurkan pada petugas panti untuk memberikan penyuluhan terkait 

perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia dan pengaruhnya terhadap 

status gizi lansia. Dan juga program latihan pada fungsi kognitif dengan 

melatih kemampuan intelektual seperti membaca, berhitung dan bercerita 

tentang masa lalu untuk melatih daya ingat lansia. 
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2. Bagi Institusi STIKes Madani 

Diperlukan adanya kerjasama dengan pihak panti, puskesmas, posyandu 

ataupun masyarakat untuk lebih memperhatikan terhadap masalah-masalah 

yang terjadi pada lansia. 

3. Bagi Lansia 

Diharapkan lansia mengikuti agenda-agenda yang diadakan oleh pihak panti 

serta mematuhi jadwal makan secara teratur sehingga fungsi kognitif dan 

status gizi dapat terjaga dengan baik.  

4. Bagi Peneliti Lain 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengukuran fungsi kognitif dan 

status gizi menggunakan form atau alat yang lebih sesuai untuk lansia 

Indonesia sehingga dapat menggambarkan fungsi kognitif dan status gizi 

dengan lebih akurat. 
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Lampiran V 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada:  

Yth  

Di tempat 

 

Dengan Hormat  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama  : Erna Yulianti  

NIM : M10.01.0042 

Merupakan mahasiswi Jurusan Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Madani Yogyakarta bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan 

Fungsi Kognitif Dengan Status Gizi Pada Lanjut Usia Di Panti Wredha 

Budhi Dharma Yogyakarta“. Untuk kegiatan penelitian tersebut, peneliti 

memohon kesediaan bapak/ibu untuk berpartisipasi menjadi responden dalam 

penelitian ini yaitu dengan bersedia mengikuti tes fungsi kognitif dan pengukuran 

status gizi yang sebelumnya akan saya jelaskan petunjuk dan pelaksanaannya 

tersebut.  

Penelitian ini tidak menimbulkan kerugian dan semua hasil pengukuran 

dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan penelitian. Atas 

perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini saya 

ucapkan terima kasih.  

 

 Hormat saya  

 

 

Erna Yulianti 

 



Lampiran VI 

 

SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Setelah memahami penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian ini, 

saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama :  

Umur :  

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan 

oleh :  

Nama  : Erna Yulianti  

NIM : M10.01.0042 

Judul : Hubungan Fungsi Kognitif Dengan Status Gizi Pada Lanjut Usia Di 

Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta 

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya. Oleh 

karena itu saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Demikian 

lembar persetujuan ini saya isi dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan 

seperlunya.  

 

Yogyakarta,  

 

 

(...........................................) 



Lampiran VII 

KUESIONER MINI MENTAL STATE EXAM 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan : 

No Aspek Nilai maks Nilai klien Kriteria 

1 Orientasi  5  Menyebutkan dengan benar: 

 Tahun 

 Musim tanggal 

 Hari 

 Bulan  

Orientasi 5  Dimana kita sekarang? 

 Negara Indonesia 

 Propinsi D.I Yogyakarta 

 Kota Jogja 

 PSTW Budi Dharma 

 Wisma … 

2 Registrasi 3  Sebutkan nama 3 obyek (oleh 

pemeriksa) 1 detik untuk 

mengatakan masing-masing 

obyek. Kemudian mint klien 

ntuk mneyebutkan kembali 3 

obyek tadi. 

 Kayu 

 Piring 

 Plastik 

3 Perhatian dan 

kalkulasi 

5  Meminta klien untuk memulai 

dar 100 kemudian dikurangi 7 

sampai 5 kali 

 93 

 86 

 79 

 72 

 65 

4 Mengingat 3  Minta klien untuk mengulang 3 

obyek pada nomor 2. Beri nilai 

1 untuk masing-masing obyek 



5 Bahasa 9  Tunjukkan pada kien suatu 

benda dan minta klien untuk 

menyebutkan nama benda 

tersebut. 

(misal jam tangan) 

(misal pena) 

 

Minta klien untuk mengulang 

kata berikut: “tak ada jika dan 

atau tetapi” 

 

Minta klien untuk mengikuti 

perintah yang terdiri dari tiga 

langkah: 

 Ambil kertas di tangan 

pemeriksa 

 Lipat jadi 2 

 Taruh di lantai 

 

Perintahkan pada lien hal 

berikut (nilai 1 jika klien dapat 

mengikuti perintah) 

 Tutup mata anda 

 

Perintahkan pada klien untuk 

menulis satu kalimat dan 

menyalin gambar. 

 Menulis kalimat 

 Menyalin gambar 

 

TOTAL    

 

Interpretasi: 

>23  : Aspek kognitif dari fungsi mental baik  

18 – 22 : Kerusakan aspek fungsi mental ringan  

≤ 17  : Terdapat kerusakan aspek fungsi mental berat 

 

 



Lampiran VIII Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 

 
 Statistics 
 
UMUR  

N Valid 30 

Missing 0 

Mean 72.33 

Median 72.50 

Mode 66(a) 

Std. Deviation 7.004 

Skewness .037 

Std. Error of Skewness .427 

Kurtosis -1.047 

Std. Error of Kurtosis .833 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

 

 UMUR 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 61 1 3.3 3.3 3.3 

62 2 6.7 6.7 10.0 

63 2 6.7 6.7 16.7 

66 3 10.0 10.0 26.7 

67 1 3.3 3.3 30.0 

68 2 6.7 6.7 36.7 

70 1 3.3 3.3 40.0 

71 1 3.3 3.3 43.3 

72 2 6.7 6.7 50.0 

73 1 3.3 3.3 53.3 

74 2 6.7 6.7 60.0 

75 2 6.7 6.7 66.7 

77 3 10.0 10.0 76.7 

79 1 3.3 3.3 80.0 

80 2 6.7 6.7 86.7 

81 1 3.3 3.3 90.0 

82 1 3.3 3.3 93.3 

84 1 3.3 3.3 96.7 

85 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

 

 



Lampiran IX Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 Statistics 
 
JK  

N Valid 30 

Missing 0 

 
 
 
 
 JK 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 13 43.3 43.3 43.3 

PEREMPUAN 17 56.7 56.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran X Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 Statistics 
 
PENDIDIKAN  

N Valid 30 

Missing 0 

Mean 1.10 

Median 1.00 

Mode 1 

Skewness .976 

Std. Error of Skewness .427 

Kurtosis .428 

Std. Error of Kurtosis .833 

 

 

 PENDIDIKAN 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Sekolah 10 33.3 33.3 33.3 

SD 12 40.0 40.0 73.3 

SMP 4 13.3 13.3 86.7 

SMA 3 10.0 10.0 96.7 

SPG 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran XI Karakteristik Responden Berdasarkan Fungsi Kognitif 

 Statistics 
 
MMSE  

N Valid 30 

Missing 0 

Mean 2.07 

Median 2.00 

Mode 3 

Std. Deviation .868 

Skewness -.134 

Std. Error of Skewness .427 

Kurtosis -1.692 

Std. Error of Kurtosis .833 

 
 MMSE 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid =21 10 33.3 33.3 33.3 

22-26 8 26.7 26.7 60.0 

27-30 12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran XII Karakteristik Responden Berdasarkan Status Gizi 

 Statistics 
 
IMT  

N Valid 30 

Missing 0 

Mean 21.6200 

Median 21.3300 

Mode 22.81 

Std. Deviation 2.86627 

Skewness .431 

Std. Error of Skewness .427 

Kurtosis -.256 

Std. Error of Kurtosis .833 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMT 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 16.89 1 3.3 3.3 3.3 

17.33 1 3.3 3.3 6.7 

17.83 1 3.3 3.3 10.0 

18.05 1 3.3 3.3 13.3 

18.77 1 3.3 3.3 16.7 

18.91 1 3.3 3.3 20.0 

19.01 1 3.3 3.3 23.3 

19.41 1 3.3 3.3 26.7 

19.56 1 3.3 3.3 30.0 

20.44 1 3.3 3.3 33.3 

20.55 1 3.3 3.3 36.7 

20.58 1 3.3 3.3 40.0 

20.61 1 3.3 3.3 43.3 

20.68 1 3.3 3.3 46.7 

21.26 1 3.3 3.3 50.0 

21.40 1 3.3 3.3 53.3 

22.22 1 3.3 3.3 56.7 

22.44 1 3.3 3.3 60.0 

22.56 1 3.3 3.3 63.3 

22.67 1 3.3 3.3 66.7 

22.81 2 6.7 6.7 73.3 

23.01 1 3.3 3.3 76.7 

23.08 1 3.3 3.3 80.0 

24.47 1 3.3 3.3 83.3 

24.89 1 3.3 3.3 86.7 

25.10 1 3.3 3.3 90.0 

25.73 1 3.3 3.3 93.3 

27.73 1 3.3 3.3 96.7 

27.80 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran XIII Hubungan Fungsi Kognitif Dengan Status Gizi 

 Correlations 
 

      MMSE IMT 

Kendall's tau_b MMSE Correlation Coefficient 1.000 .281(*) 

Sig. (2-tailed) . .033 

N 30 30 

IMT Correlation Coefficient .281(*) 1.000 

Sig. (2-tailed) .033 . 

N 30 30 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

   

b  

 



Lampiran XVI 

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 

 

NO KEGIATAN BAHAN DAN ALAT BIAYA 

1 Penyusunan proposal 

skripsi 

Pengetikan dan penjilidan Rp 100.000 

2 Seminar proposal skripsi Pengetikan dan penjilidan Rp 100.000 

3 Revisi proposal skripsi Transparansi, penggandaan Rp   50.000 

4 Perijinan penelitian Penggandaan, biaya perijinan Rp 200.000 

5 Persiapan penelitian Kuesioner, persiapam bahan Rp 150.000 

6 Pelaksanaan penelitian Transportasi, akomodasi Rp 100.000 

7 Pengolahan data Jasa pengolahan Rp 100.000 

8 Laporan skripsi Pengetikan, penjilidan Rp 100.000 

9 Sidang skripsi Transparansi, penggandaan Rp 150.000 

10 Revisi laporan skripsi Pengetikan dan penjilidan Rp 100.000 

11 Biaya tak terduga  Rp 100.000 

 Jumlah  Rp 1.250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


