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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah lanjut usia (lansia) sekarang ini semakin meningkat. Hal ini 

tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi di Indonesia pun terjadi hal 

yang serupa. Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 10 juta orang yang berusia 

di atas 65 tahun (7,79 % dari seluruh jumlah penduduk). Bahkan, Indonesia 

termasuk salah satu negara, yang jumlah penduduk lansianya bertambah  

paling cepat di Asia Tenggara (Versayanti, 2008). 

Perkiraan bertambahnya jumlah lansia Indonesia, dalam kurun waktu 

tahun 1990 – 2025, tergolong tercepat di dunia (Mudjaddid, 2003). Jumlah 

pada tahun 2002 sebanyak 16 juta dan diperkirakan akan menjadi 25,5 juta 

pada tahun 2020 atau sebesar 11,37 % penduduk dan ini merupakan peringkat 

ke empat dunia, di bawah Cina, India dan Amerika Serikat. Sedangkan umur 

harapan hidup berdasarkan sensus BPS 1998 adalah 63 tahun untuk pria dan 

67 tahun untuk perempuan. Menurut kajian WHO (2001), usia harapan hidup 

orang Indonesia rata-rata adalah 59,7 tahun dan menempati urutan ke 103 

dunia, dan nomor satu adalah Jepang dengan usia harapan hidup rata-rata 74,5 

tahun (Kuntjoro, 2002). 

Peningkatan jumlah penduduk lansia ini sebagai konsekuensi dari 

peningkatan usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup penduduk 

Indonesia ini merupakan indikasi berhasilnya pembangunan jangka panjang 
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salah satu di antaranya yaitu bertambah baiknya keadaan ekonomi dan taraf 

hidup masyarakat. Akan tetapi dengan bertambahnya umur rata-rata ataupun 

harapan hidup (life expectancy) pada waktu lahir, dan berkurangnya angka 

kematian kasar (crude date rate) maka presentasi golongan tua akan 

bertambah dengan segala masalah yang menyertainya (Maramis, 2004). 

Di Indonesia, batasan lansia menurut Undang-Undang No. 13 tahun 

1998 tentang kesejahteraan usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai 

usia diatas 60 tahun (Depsos, 1999). Nugroho (2000), menyatakan batasan 

lansia menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) meliputi: usia pertengahan 

(middle age) yaitu antara 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) yaitu 60-74 tahun, 

lanjut usia tua (old) 75-90 tahun, dan usia sangat tua (very old) di atas 90 

tahun. 

Peningkatan harapan hidup tentunya mempunyai dampak lebih banyak 

terjadinya gangguan penyakit pada lansia. Pada lansia di atas usia 65 tahun 

beresiko terkena penyakit demensia alzheimer. Penyakit ini dapat dialami 

semua orang tanpa membedakan gender, status sosial, ras, bangsa, etnis, 

ataupun suku. Edukasi bagi tenaga perawatan, anggota keluarga, dan relawan 

sangat penting dalam upaya memberi asuhan keperawatan lanjut usia 

penyandang demensia alzheimer (Nugroho,2008). 

Demensia adalah kemunduran kognitif yang sedemikian beratnya 

sehingga mengganggu aktivitas hidup sehari-hari dan aktivitas sosial. 

Kemunduran kognitif pada dimensia biasanya diawali dengan kemunduran 
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memori atau daya ingat. Demensia terutama yang disebabkan oleh penyakit 

alzheimer berkaitan erat dengan usia lanjut (Nugroho,2008). 

Salah satu tipe demensia adalah Alzheimer. Alzheimer merupakan 

penyebab kematian ke-9 di Amerika Serikat (Fieldman,2003). Kematian 

karena Alzheimer meningkat 32,8% dari tahun 2000 sampai 2004. sedangkan 

kematian karena semua jenis demensia meningkat dari 49.558 kematian pada 

tahun 2000 menjadi 65.829 kematian pada tahun 2004. Sebaliknya kematian 

karena jantung koroner, kanker payudara, kanker prostat dan stroke 

mengalami penurunan pada periode yang sama (Alzheimer’s Association, 

2007). 

Organisasi Alzheimer Internasional mencatat sekitar 4,6 juta kasus 

demensia baru dilaporkan tahun 2001 atau kasus baru muncul setiap tujuh 

detik. Pada tahun 2005 jumlah penderita demensia diperkirakan mencapai 100 

juta orang di dunia. Global burden disease tahun 2000 melaporkan prevalensi 

Alzheimer dan demensia jenis lainnya sebesar 0,6%  di dunia (WHO, 2001). 

Di Negara Uni Eropa pada tahun 2006 jumlah penderita Alzheimer dan 

demensia lainnya sekitar 4,5 juta jiwa (Alzheimer’s Europe, 2006 dalam 

Punakarya, 2008). 

Di Amerika pada orang-orang yang berumur lebih dari 85 tahun sekitar 

4,2%  atau 2,2 juta jiwa orang hidup dengan demensia. Ada sekitar 500.000 

orang yang usianya dibawah 65 tahun hidup dengan Alzheimer atau demensia 

lain (Alzheimer’s Association, 2007). Pada tahun 2005 penderita Alzheimer di 

daerah Asia Pasifik berjumlah 13,7 juta orang. Beberapa negara di Asia 
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Tenggara  kejadian demensia pada tahun 2005 diantaranya Malaysia 63.000 

orang, Filipina 169.800 orang, Singapura 22.000 orang, dan Thailand 229.100 

orang. Sedangkan di Indonesia kejadian demensia pada tahun 2005 yaitu 

606.100 orang (Alzheimer’s Asia Pasifik, 2006). 

Menurut Nugroho (2000), lanjut usia yang mengalami demensia 

dengan gejala umum yaitu kurang atau hilangnya perhatian diri, keluarga atau 

lingkungan. Oleh karenanya, dalam menghadapi permasalahan di atas 

beruntunglah lansia yang masih memiliki keluarga. Keberadaan anggota 

keluarga seperti anak, cucu, cicit maupun sanak saudara yang lain yang masih 

memperhatikan, membantu (care) dan peduli dengan permasalahan yang 

dihadapi lansia. Namun bagi lansia yang hidup sendiri, telah kehilangan 

pasangan, memiliki pasangan tapi tidak mepunyai anak, berada jauh dari anak 

rantauan akan membuat lansia merasa kesepian, sendiri, dan tidak ada 

perhatian dari lingkungan.  

Menurut Darmawan cit. Indati (2003) terdapat masalah pokok 

psikologis yang dialami oleh para lansia. Pertama adalah masalah yang 

disebabkan oleh perubahan hidup dan kemunduran fisik yang dialami oleh 

lansia. Kedua, lansia yang sering mengalami kesepian yang disebabkan oleh 

putusnya hubungan dengan orang-orang yang paling dekat dan disayangi. 

Ketiga, post power syndrome, hal ini banyak dialami lansia yang baru saja 

mengalami pensiun, kehilangan kekuatan, penghasilan dan kebahagiaan. 

Berdasarkan masalah psikologis yang dialami lansia, lansia memerlukan 
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peranan keluarga yang diharapkan dapat mensejahterakan dukungan dan 

kehidupan lansia. 

Menurut Darmojo dan Martono (2006), pada umumnya lansia 

menikmati hari tuanya di lingkungan keluarga namun dalam keadaan tertentu 

dan sebab tertentu mereka tidak tinggal bersama keluarganya. Demensia 

terjadi lebih banyak pada umur yang lebih tua dan dukungan keluarga yang 

rendah. Oleh karena itu, lansia yang berada di lingkungan keluarga atau 

tinggal bersama keluarga serta mendapat dukungan dari keluarga akan 

membuat lansia merasa lebih sejahtera. 

Kesejahteraan menjadi salah satu parameter untuk kualitas hidup lanjut 

usia sehingga mereka dapat menikmati kehidupan masa tuanya. Parameter 

yang memperlihatkan kualitas hidup lanjut usia yaitu status kesehatan, umur 

harapan hidup, tingkat pendidikan dan kemampuan berkerja (Hardywinoto, 

2005). 

Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur, merupakan salah 

satu Kelurahan yang berada di bawah cakupan wilayah kerja Puskesmas 

Candirejo. Jumlah lansia yang berusia 60 tahun keatas di Kecamatan Magetan 

tahun 2009 sebanyak 3983 orang. Kecamatan Magetan ini terdiri dari 

sembilan Kelurahan dan lima Desa. Sembilan dari Kelurahan yang ada salah 

satunya adalah Kelurahan Magetan dengan jumlah lansia yang berusia 60 

tahun keatas sebanyak 230 lansia (Data Demografi Kecamatan Magetan, 

2010). 
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Jumlah lansia ini menyebabkan munculnya masalah-masalah penyakit 

pada lanjut usia, antara lain kejadian kasus demensia pada lansia, dukungan 

keluarga penting bagi penderita demensia. Dalam menghadapi kemunduran 

pada lansia mereka membutuhkan bantuan dalam mencapai rasa tentram, 

nyaman, kehangatan, dan perlakuan yang layak dari lingkungannya. 

  Hasil wawancara awal di Kelurahan Magetan dengan 10 lanjut usia 

dari 230 lanjut usia dengan demensia yang hidup bersama keluarganya 

mengungkapkan bahwa masa tua merupakan masa yang sulit, mereka merasa 

kesulitan dalam berbahasa dan mengalami kemunduran daya ingat. Ketika 

mereka benar-benar tidak bisa mengingat suatu hal mereka kesulitan dalam 

membuat keputusan dan sangat tergantung pada keluarga, mereka 

mengharapkan adanya dukungan dan bantuan dari keluarga sehingga mereka 

dapat hidup dengan lebih percaya diri. Tetapi kurangnya dukungan dari 

keluarga menyebabkan mereka merasa kehidupannya sudah tidak berarti lagi 

dan mudah putus asa dengan kehidupan yang dijalaninya sekarang.  

Dari masing-masing lanjut usia 6 diantaranya mengungkapkan 

semakin tua usia orang maka semakin rendah daya ingatnya, mereka sering 

melupakan sesuatu yang dianggap penting bahkan kejadian yang baru saja 

terjadi. Hal ini membuat keluarga mereka sering mengeluh, marah-marah, dan 

tidak memperhatikan kondisi mereka lagi. Dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari tidak ada bantuan dari keluarga sehingga mereka merasa tidak 

berguna dan sangat putus asa dengan kehidupan yang dijalani. Sedangkan 4 

lanjut usia lainnya mengungkapkan ketika mereka menjadi pelupa dan 
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kesulitan untuk mengingat sesuatu, keluarga memberikan dukungan dengan 

bersikap sabar sehingga mereka mempunyai motivasi dan merasa lebih 

percaya diri dengan kehidupan yang dijalaninya sekarang. Adanya dukungan 

dari keluarga menyebabkan lanjut usia dapat menikmati masa tuanya dengan 

sejahtera. 

Melihat study pendahuluan yang telah dijelaskan diatas menyebabkan 

tingginya peluang kejadian demensia di Kelurahan Magetan. Selain itu belum 

ada penelitian mengenai demensia di Kelurahan Magetan. Sedangkan untuk 

dukungan keluarga berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh 

peneliti melalui survey, peneliti mendapatkan bahwa kurangnya dukungan 

yang diberikan oleh keluarga terhadap lansia yang mengalami demensia 

kemungkinan besar akan mempengaruhi kualitas hidup dari lansia itu sendiri. 

Demensia terjadi lebih banyak pada umur yang lebih tua dengan dukungan 

keluarga yang rendah, lansia yang tinggal bersama keluarga yang selalu 

mendukung atau memberikan motivasi, memperhatikan serta mengetahui 

masalah-masalah yang terjadi pada dirinya akan membuat lansia merasa lebih 

sejahtera sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 

 Dari uraian tersebut peneliti mendapatkan di Kelurahan Magetan 

memerlukan dukungan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka 

penulis mencoba mengetahui apakah ada hubungan antara dukungan keluarga 

dengan kualitas hidup pada lansia dengan demensia di Kelurahan Magetan 

Kabupaten Magetan. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah munculnya penyakit pada lanjut usia, antara lain 

kejadian kasus demensia pada lansia, dukungan keluarga penting bagi 

penderita demensia untuk meningkatkan kualitas hidup di Kelurahan Magetan 

Kabupaten Magetan tersebut maka peneliti mengangkat pertanyaan apakah 

ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada lansia 

dengan demensia di Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan 

kualitas hidup pada lansia dengan demensia di Kelurahan Magetan Kabupaten 

Magetan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendiskripsikan dukungan keluarga pada lansia dengan 

demensia. 

b.   Untuk mengetahui kualitas hidup pada lansia dengan demensia. 

c.   Untuk mendeskripsikan demensia pada lansia. 

d. Untuk mengetahui seberapa kuat arah hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kualitas hidup pada lansia dengan demensia di 

Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai beberapa manfaat 

antara lain: 

1.  Bagi komunitas (lansia dan keluarga). 

Dapat memberi dukungan atau support bagi lansia maupun 

keluarganya agar lebih memperhatikan kualitas hidup lansia yang 

mengalami demensia. 

2.  Bagi posyandu lansia 

Sebagai informasi dan saran yang dapat dimanfaatkan pihak 

posyandu lansia sebagai bahan pertimbangan dalam intervensi 

penyuluhan, perhatian, atau pelayanan pada lansia khususnya terhadap 

asuhan di rumah dan merencanakan usaha-usaha yang dapat digunakan 

untuk mempertahankan dan memperbaiki status kesehatan Lansia. 

3.   Bagi profesi perawat. 

Dapat digunakan untuk menambah informasi pengetahuan ilmu 

keperawatan gerontologi dan sebagai acuan penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada lansia 

dengan demensia serta memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan 

terutama bagi perawat komunitas sehingga dapat memberikan pelayanan 

keperawatan sesuai dengan kebutuhan lansia. 

4. Bagi peneliti 

Menambah wawasan peneliti tentang hubungan antara dukungan 

keluarga dengan kualitas hidup pada lansia dengan demensia, sehingga 
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dapat memberikan penanganan yang optimal dan memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai kualitas hidup penderita demensia yang terjadi pada 

lansia. 

E.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang demensia pada lansia sudah dilakukan. Penelitian 

yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: 

1. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal 

Kronis yang Menjalani Terapi Hemodialisa di RSUP Haji Adam Malik 

Medan oleh Saragih (2010). Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif korelatif. Besar sampel sebanyak 40 orang. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling dengan 

kriteria sampel yaitu pasien gagal ginjal kronis yang menjalani terapi 

hemodialisa minimal dua kali seminggu, berusia 18-65 tahun. Instrumen 

penelitian yang digunakan berupa kuesioner data demografi, kuisioner 

dukungan keluarga dan kuisioner kualitas hidup. Pengumpulan data dilakukan 

pada bulan Februari hingga Maret 2010. Hasil pengumpulan data diuji 

menggunakan uji korelasi spearmen yang digunakan untuk melihat hubungan 

dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal yang menjalani 

terapi hemodialisa. Berdasarkan hasil analisa data korelasi spearmen 

diketahui bahwa koefisisen korelasinya yaitu r=0,511 dengan tingkat 

signifikasi p=0,001. 

2. Coping stress pada primary caregiver penderita penyakit Alzheimer oleh 

Widiastuti (2009). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik berdasarkan teori operasional (theory-
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based/operational construct sampling). Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in depth 

interviewing) sebagai metode utama dalam pengambilan data. 

3.  Perawatan lanjut usia dengan dimensia oleh keluarga di Kelurahan 

Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas oleh Syafriani (2009). Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

besar sampel sebanyak 71 orang dengan metode pengambilan sampel 

secara purposive sampling yang sesuai dengan kriteria peneliti. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan kuesioner yang terdiri 

dari dua bagian yaitu bagian pertama data Demografi responden mencakup 

jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, agama, suku, pekerjaan, kedua 

data perawatan lansia dengan demensia. Hasil penelitian perawatan lansia 

dengan demensia berdasarkan kebutuhan aktivitas primer menunjukkan 

hasil 60,9% dengan kategori cukup, kebutuhan aktivitas rumah tangga 

65,2% dengan kategori cukup, dan aktivitas waktu luang 60,9% dengan 

kategori cukup, dengan penelitian ini diharapkan kepada semua pihak, 

khususnya keluarga agar dapat memahami pentingnya perawatan lansia 

dengan demensia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. 

4. Putri (2008) dengan judul gambaran kualitas hidup lansia yang tinggal di 

PSTW Yogyakarta unit Budhi Luhur. Jenis penelitian kualitatif dengan 

metode deskritif ekploratif . Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pedoman wawancara yang disusun sendiri oleh peneliti 

berdasarkan teori yang ada. Pedoman wawancara berupa pertanyaan 
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pertanyaan tentang kualitas hidup yang secara garis besar tentang lingkup 

kehidupan lanjut usia. 

Penelitian diatas mempunyai perbedaan yaitu variabel penelitian, 

tempat dan waktu penelitian. Adapun persamaannya yaitu tentang dukungan 

keluarga, kualitas hidup dan kejadian demensia pada lansia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


