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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lansia  

1. Definisi Lansia 

  Undang Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia 

menjelaskan lansia adalah seorang manusia yang telah mencapai usia lebih 

dari 60 tahun. Lansia merupakan seseorang yang telah memasuki usia 60 

tahun keatas. Lansia dikatakan sebagai tahap perkembangan daur kehidupan 

manusia perlahan - lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki dan 

mempertahankan keadaan tubuh yang normal menurun sehingga tidak dapat 

bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita, keadaan 

lansia tergantung pada faktor individu masing masing lansia. Konsep 

kesehatan pada lansia berbeda dengan populasi lainnya (Darmojo 2011), ada 

beberapa hal yang diperhatikan pada lansia yaitu: status fungsional, sindroma 

geriatric dan penyakit pada lansia, aspek kesehatan pada lansia sangat penting 

karena pada umumnya daya tahan tubuh mereka berkurang sejalan dengan 

bertambahnya umur (Rahmawati, 2015). 

2. Klasifikasi lansia 

   Klasifikasi lansia menurut Depkes RI 2003 adalah seseorang yang 

berusia 45 – 59 adalah pralansia, usia 60 tahun atau lebih adalah lansia, lansia 

yang risiko tinggi adalah usia 70 tahun, 60 tahun atau lebih yang 
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mengalami masalah kesehatan, lansia potensial adalah lansia yang masih 

mampu melakukan pekerjaan dan  lansia  tidak potensial adalah lansia yang 

tidak mampu mencari nafkah dan bergantung pada keluarga atau orang lain. 

(WHO) menyebutkan bahwa, klasifikasi lansia di golongkan dalam usia 

pertengahan (middle age) 45-59 tahun, lansia (elderly) 60-74 tahun, lansia tua 

( old) 75-90 tahun, lansia sangat tua (very old) diatas 90 tahun (Padila, 2013).  

3. Tipe Lansia  

  Dewi, (2014) menjelaskan bahwa tipe lansia terdiri dari ; Tipe arif 

bijaksana, tipe mandiri, tipe tidak puas, tipe pasrah, tipe bingung. Lansia tipe 

arif memiliki banyak pengalaman, bersikap ramah, sederhana, dermawan 

menyesuaikan zaman yang selalu berubah. Lansia tipe mandiri senang dengan 

kegiatan yang baru, selektif dalam mencari dan memilih pekerjaan, serta 

menghadiri undangan. Lansia tipe tidak puas adalah lansia yang konflik 

dengan diri sendiri, masalah penuaan menyebabkan kehilangan kecantikan, 

kehilangan jasmani, kehilangan kekuasaan, status, teman, mudah tersinggung. 

Lansia tipe pasrah adalah lansia yang selalu menerima nasib, mudah 

melakukan berbagai jenis pekerjaan. Lansia tipe bingung adalah lansia yang 

minder, pasif, sering kaget, acuh tak acuh (Dewi, 2014). 
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B. Posyandu Lansia  

1. Definisi Posyandu 

 Posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah upaya kesehatan yang 

bersumber daya masyarakat (UKBM) (Depkes, 2011). Posyandu lansia atau 

kelompok usia lanjut merupakan bentuk pelayanan kesehatan berbasis 

masyarakat, bersumber daya masyarakat, dibentuk masyarakat untuk 

kebutuhan masyarakat itu sendiri.  

2. Tingkatan posyandu  

a. Posyandu pratama adalah posyandu yang belum mantap, kegiatan bulanan 

belum rutin dan jumlah kader kurang dari 5. 

b. Posyandu madya adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan 

kegiatan jam buka lebih dari 8 kali pertahun, rata-rata jumlah kader 5 atau 

lebih, cakupan kegiatan utama masih kurang dari 50 %. 

c. Posyandu purnama adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan 

kegiatan jam buka lebih dari 8 kali pertahun, rata-rata jumlah kader 5 atau 

lebih, cakupan kegiatan utama lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan 

program tambahan, sudah ada kegiatan dana sehat tetapi peserta masih 

kurang 50% kepala keluarga (KK). 

d. Posyandu mandiri adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan 

kegiatan jam buka lebih dari 8 kali pertahun, rata-rata jumlah kader 5 atau 

lebih, cakupan kegiatan utama lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan 
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program tambahan, sudah ada kegiatan dana sehat dan peserta sudah lebih 

dari 50% kepala keluarga (KK) (Depkes RI, 2006). 

3. Definisi Posyandu Lansia 

 Posyandu  lansia adalah  kegiatan oleh masyarakat untuk masyarakat 

yang berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada lansia. 

Posyandu merupakan pusat kegiatan yang mengacu pada pemberdayaan 

masyarakat. Kegiatan ini akan lebih optimal apabila dalam kegiatan tersebut 

ada suatu proses kepemimpinan, pengorganisasian yang baik, terdapat 

anggota kelompok dan tersedia pendanaan yang memadai (Ma’rifatul, 2011). 

 Kegiatan lainnya di posyandu lansia adalah pelayanan sosial, agama, 

pendidikan, ketrampilan, olahraga dan seni budaya serta pelayanan lain. 

Kegiatan tersebut membuat lansia untuk lebih mandiri. Lansia juga 

membutuhkan dukungan dalam hal bersosial sehingga meningkatkan 

kualitas hidup mereka, sehingga para lansia akan lebih produktif 

(Komnaslansia, 2010).  

4.  Tujuan Posyandu Lansia 

a. Tujuan umum  

 Meningkatkan derajat kesehatan lansia dan meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan lansia dalam masyarakat untuk meningkatkan taraf 

hidup lansia yang bahagia dan berguna. Meningkatkan peran serta 
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masyarakat untuk lebih mandiri dalam pelayanan kesehatan lansia dan 

mengoptimalkan komunikasi antar lansia. 

b. Tujuan khusus 

 Tujuan khusus dari posyandu lansia adalah untuk meningkatkan 

kesadaran lansia, meningkatkan kesehatan untuk diri lansia itu sendiri, 

meningkatkan derajat kesehatan lansia, dan meningkatkan pelayanan 

kesehatan lansia (Ismawati, 2010).  

5. Sasaran Posyandu Lansia 

 Sasaran daripada posyandu lansia adalah sasaran langsung yaitu 

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

keatas), kelompok usia lanjut yang memiliki resiko tinggi (70 tahun keatas). 

Sasaran tidak langsung, yaitu keluarga lansia tersebut, masyarakat umum, 

organisasi sosial dalam bidang lansia (Ismawati dkk, 2010) 

6. Mekanisme Pelayanan Posyandu Lansia 

 Mekanisme pelayanan  kegiatan posyandu lansia yang digunakan 

adalah sistem lima meja. Meja 1: tempat pendaftaran lansia. Meja 2 : tempat 

pengukuran dan penimbangan berat badan lansia. Meja 3 : tempat pencatatan 

tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan, indeks masa tubuh (IMT), 

dan mengisi KMS lansia. Meja 4 : tempat melakukan penyuluhan, konseling 

dan pelayanan pojok gizi serta pemberian PMT lansia. Meja 5 : tempat 

memberikan informasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan 

pengobatan, mengisi data-data hasil pemeriksaan kesehatan pada KMS. 
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diharapkan setiap kunjungan para lansia dianjurkan untuk selalu membawa 

KMS lansia bertujuan untuk memantau status kesehatannya (Komnaslansia, 

2010) 

7. Bentuk kegiatan pelayanan dalam posyandu  lansia 

 Pelayanan dalam posyandu lansia pertama yaitu pemeriksaan aktifitas 

kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, berpakaian naik turun 

tempat tidur, buang air besar atau kecil. Kedua, pemeriksaan status gizi 

dengan cara menimbang berat badan dan tinggi badan, pencatatan dalam 

grafik indeks masa tubuh (IMT). Pemeriksaan status mental, pengukuran 

tekanan darah dengan menggunakan tensimeter dan stetoskop serta 

penghitungan denyut nadi selama 1 menit. 

  Pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan gula darah sebagai deteksi 

awal adanya penyakit DM, pemeriksaan kandungan zat putih telur (protein) 

dalam air seni sebagai deteksi awal adanya penyakit ginjal, pelaksanaan 

rujukan ke puskesmas bila ada rujukan. Kegiatan penyuluhan dilakukan di 

luar atau didalam posyandu atau kelompok lansia, kunjungan rumah oleh 

kader dan didampingi puskesmas bagi anggota lansia yang tidak hadir di 

posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT) dan penyuluhan contoh 

menu makanan. Kegiatan olahraga seperti senam lansia dan jalan santai 

(Ma’rifatul, 2011) 
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C. Kader posyandu  

1. Definisi kader 

  Kader berasal dari bahasa Yunani cadre yang berarti bingkai. Arti 

cadre secara luas adalah orang yang mampu bekerja, menjalankan amanat, 

memiliki kapasitas, memiliki kemampuan pengetahuan dan keahlian, 

membingkai keberadaan dan kelangsungan suatu organisasi. Kesimpulannya 

kader adalah seseorang yang telah mengikuti pengkaderan, teruji dan 

memiliki bekal melalui pengkaderan non formal. Kader diharapkan mampu 

membawa misi organisasi hingga paripurna. Kader kesehatan merupakan 

promotor kesehatan desa yang dipilih oleh masyarakat dan bertugas 

mengembangkan desa melalui masyarakatnya (Fadli, 2013). 

2. Tugas Kader Kesehatan 

Tugas kader posyandu lansia secara garis besar adalah sebagai berikut: 

a. Tugas sebelum posyandu: 

Kader mempersiapkan pelaksanaan posyandu pada H- atau saat 

persiapan hari buka posyandu seperti menyiapkan alat dan bahan, yaitu 

alat penimbangan, KMS, alat peraga, alat pengukur, bahan atau materi 

penyuluhan. 

Kader mengundang dan menggerakkan masyarakat dengan 

memberitahu para lansia untuk datang ke posyandu. kader juga 

menghubungi pokja posyandu, yaitu menyampaikan rencana kegiatan 
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kepada kantor desa dan meminta mereka untuk memastikan apakah 

petugas dari kantor desa bisa hadir pada hari buka posyandu. 

Kader melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian 

tugas antara kader posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksaan 

kegiatan 

b. Tugas kader  pada saat posyandu adalah melaksanakan tugas 5 meja.  

c. Tugas kader setelah posyandu  

 Tugas-tugas kader setelah posyandu adalah pertama, memindahkan 

catatan-catatan dalam kartu menuju sehat (KMS) ke dalam buku register 

atau buku bantu kader. Kedua, menilai (mengevaluasi) hasil kegiatan dan 

merencanakan kegiatan hari posyandu pada bulan berikutnya. Ketiga, 

kader melakukan kegiatan kunjungan rumah (penyuluhan perorangan) 

merupakan tindak lanjut dan  mengajak  para lansia dating ke posyandu 

pada bulan berikutnya (Dep Kes RI, 2011). 

3. Jumlah kader posyandu lansia  

Kader yang dibutuhkan dalam pelaksanaan posyandu lansia sebaiknya 8 

orang namun bisa kurang dengan konsekuensi bekerja rangkap (Depkes,, 

2011).   
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D. Kinerja 

1. Definisi kinerja  

 Wibowo (2010) menyatakan bahwa kinerja mempunyai makna yang 

luas, bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 

berlangsung. Kinerja merupakan suatu kesatuan dalam pelayanan kesehatan 

karena dalam mengukur sebuah mutu pelayanan kinerja petugas pun 

didalamnya akan menjadi salah satu ukuran penilaian untuk menentukan 

kepuasan konsumen/pengguna jasa, apakah kinerja yang diberikan sesuai 

dengan standar etik serta memberikan kepuasan bagi penduduk sekitarnya 

(Depkes RI, 2007). 

Mulyadi  (2001 dalam Anggraeni 2014) menyatakan  pengukuran mutu 

pelayanan kesehatan dapat diukur dengan menggunakan tiga variable: 

a. Input yaitu sumber yang digunakan untuk melakukan pelayanan 

kesehatan seperti tenaga, dana dan peralatan. 

b. Proses yaitu interaksi antara pelayan kesehatan dengan pengguna jasa 

layanan kesehatan yang didalamnya ada kinerja individu ataupun 

kelompok. 

c. Output yaitu hasil dari pelayanan kesehatan yang didalamnya terdapat 

kepuasan pengguna layanan kesehatan tersebut. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Mathis (2009) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang, yaitu : 
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a. Kemampuan individu dalam melakukan pekerjaan. 

b. Usaha yang dilakukan. 

c. Dukungan organisasi. 

Hubungan dari ketiga faktor ini dalam teori ilmu manajemen dapat dibuat 

rumus : 

Performance (p) = ability (A) x effort (E) x Support (S)  

Kinerja seseorang dapat meningkat jika ketiga komponen tersebut ada pada 

seseorang. Motivasi individu dalam hal ini sangat mempengaruhi usaha 

individu tersebut. 

Mangkunegara (2009) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja 

antara lain: 

a. Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). 

Oleh karena itu pegawai harus ditempatkan sesuai dengan passion atau 

kemampuannya. 

b. Faktor motivasi tebentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja. Motivasi datang dari dalam pribadi itu sendiri. 

3. Penilaian kinerja 

Evaluasi kinerja atau penilaian kinerja adalah penilaian secara sistematis 

untuk mengetahui hasil pekerjaan suatu karyawan (Mangkunegara, 2010). 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 
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kinerja organisasi melalui peningnkatan kinerja sumber daya manusia. 

Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja adalah: 

a. Meningkatkan rasa saling mengerti antar karyawan. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya. 

d. Mendiskusikan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan 

temotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

e. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, rencana diklat, dan kemudian menyetujui 

rencana itu jika tidak ada hal-hal yang harus diubah (Mangkunegara, 

2010). 

E.  Kepuasan 

1. Definisi kepuasan 

 Kepuasan adalah tanggapan seseorang terhadap kesesuaian tingkat 

kepentingan dan harapan sebelum mereka menerima jasa pelayanan dengan 

sesudah pelayanan yang mereka terima. Kepuasan adalah pemikiran 

seseorang tentang sesuatu yang didapat. Kepuasan pengguna jasa pelayanan 

kesehatan dapat disimpulkan sebagai selisih kinerja institusi pelayanan 
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dengan harapan pelanggan (pasien atau kelompok masyarakat) (Muninjaya, 

2011). 

2. Dimensi kepuasan 

Pelayanan jasa dapat mengukur kepuasan pelayanan pasien. Kualitas dari 

pelayanan jasa dapat ditentukan dengan 5 mutu penilaian menggunakan 

ServQual (service quality). Service quality meliputi: 

a. Cepat Tanggap  

Cepat tanggap adalah kemampuan petugas kesehatan dalam membantu 

pelanggan, menolong pelanggan yang harapannya dapat memenuhi 

harapan pelanggan. Pelayan kesehatan dapat secara langsung bertemu 

dengan pengguna jasa dengan tatap muka atau melalui telepon. 

b. Reliabilitas  

Petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan individu 

seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan 

kebutuhannya. 

c. Jaminan 

Sifat dari pelayan kesehatan dapat dipercaya oleh pengguna jasa 

kesehatan. Pengguna kesehatan tidak merasa terancam, merasa bebas dari 

resiko dan bahaya, dan merasa nyaman. 

d. Empati  

Empati adalah kemampuan melakukan hubungan komunikasi yang baik 

dan memenuhi kebutuhan pelanggan. 
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e. Nyata 

Bukti dari apa yang dilihat oleh pengguna kesehatan. Mutu jasa 

pelayanan tergantung dari fasilitas yang tersedia dan juga perlakuan dari 

pelayan kesehatan. 

 

3.  Pengukuran Kepuasan 

Muninjaya (2011) menyatakan bahwa pengukuran kepuasan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Satisfaction = f (performance-expecation) 

a. Performance < expectation 

Pelayanan institusi lebih jelek dari apa yang di harapkan para 

penggunanya (pasien atau kelompok masyarakat, kinerja akan 

dipandang jelek karena tidak sesuai dengan apa yang di harapkan 

penggunanya). 

b. Performance = expectation 

Pelayanan institusi penyedia pelayanan sama dengan harapan para 

penggunanya maka pengguna akan menganggap bahwa pelayanannya 

sudah baik. 

c. Performance > expectation  

Kinerja institusi pelayanan kesehatan lebih tinggi dari harapan para 

penggunanya maka pengguna pelayan kesehatan akan menilai bahwa 

institusi tersebut sudah baik bahkan lebih dari apa yang diharapkannya . 
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Kotler (2007) metode pengukuran kepuasan pengguna pelayanan 

kesehatan meliputi: 

a. Kritik dan saran 

Kritik dan saran dari pengguna pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan 

sebagai masukan, pengguna pelayanan kesehatan akan merasa puas. 

Kritik dan saran juga dapat dilakukan dengan menggunakan kotak 

saran. 

b. Riset kepusan pengguna pelayanan kesehatan 

Melakukan riset atau survey kepada pengguna pelayanan kesehatan 

untuk mengetahui selama ini sejauh manas mereka puas dengan jasa 

pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan. 

c. Ghost shopping  

Piha pemberi pelayanan terjun langsung dengan cara berpura pura 

sebagai pengguna jasa dan menanyakan, memahami apa yang 

pengguna pelayanan kesehatan rasakan. 

d. Analisis pelanggan yang hilang 

Penting untuk pelayanan publik melakukan analisis pelanggan yang 

hilang. Analisis pelanggan tertentu dapat dilakukan jika keadaan 

seperti ini terjadi. Tingkat kepuasan pelanggan merupakan komponen 

yang sangat penting untuk mengembangkan suatu system pelayanan 

yang baik. 
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F. Kerangka Teori 
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Gambar 1 Kerangka Teori 
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G. Kerangka konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Konsep 

H. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah 

Ho : tidak ada hubungan antara kinerja kader posyandu lansia terhadap tingkat 

kepuasan lansia. 

Ha : terdapat hubungan antara kinerja kader posyandu lansia terhadap tingkat 

kepuasan lansia.

Kinerja kader 

(proses) 

Input 

Proses  

Kepuasan Lansia 

Performance < 

expectation ( tidak puas) 

Performance = 

Expectation (Cukup 

puas) 

Performance > 

Expectation ( sangat 

puas) 




