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KATA PENGAIYTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas

lrrunia-Nya dan hidayah-Nya penulis dapat rnenyelesaikan buku ini.

Dalam dua dekade terakhir ini terdapat penirpkatan populasi penduduk

usia lanjut di lndonesia. Proporsi penduduk usia lanjut di atas 65 tahun

meningkat dan 1,1oA menjadi 6,3% dari total populasi. Dalam 20 tahun

terakhir ini ada peningkatan 5,2% penduduk usia lanjut di lndonesia

pada tahun 1997. Hal itu mencerminkan bahvua proporsi penduduk usia

lanjut akan meningkat dua kali pada tahun 2O2O menjadi 28,8 juta atau

11,!lo/o dari seluruh populasi. Fenomena terjadinya peningkatan itu

disebablen oleh perbaikan status kesehatan akibat kemajuan teknologi

dan penelitianfenelitian kedokteran, transisi epidemiologi dari penyakit

infeksi menuju penyakt degeneratif, perbaikan status gizi yang ditandai

peningkatan kasus obesitas usia lanjut dan underweighf, peningkatan

Usia Harapan Hidup (UHH) dari 45 tahun di awal tahun 1950 ke arah

65 tahun pada saat ini, pergeseran gaya hidup dari urban rural lifestyle

ke arah sdentary urban lifestyle, dan peningkalan inmme per kapita

sebelum kisis moneter melanda lndonesia. (Fatmah, 2006).

Penulis sadari dalam penulisan buku ini masih jauh dari

sempuma, oleh karena ifu sudah tentu terdapat berlcagai kelemahan

dan kekurangan baik dalam jenis teknis penulisan, pemakaian bahasa

maupun dalam analisis, atau pembahasan materi. Untuk itu saran dan

kritik penulis harapkan dengan hati terbuka.

Semogra saran dan kritik maupun bantuan yang telah diberikan

oleh berbagai pihak akan beroleh berkah dariAllah Swt. Amin.

Penulis
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ungsi imun tubuh (immunocompetence) menurun .sesua
umlut. Kemampuan imunitas tubuh melawan infeks

menurun termasuk kecepatan respon imun seiring dengan

ketersediaanzalgtzi.
Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang mengkaji

tentang peran probiotik terhadap imun tubuh manusia yang telah

berusia lanjut.
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