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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di seluruh dunia saat ini, jumlah lanjut usia diperkirakan lebih dari 629 

juta jiwa, dan pada tahun 2025 diproyeksikan jumlah lanjut usia akan 

mencapai 1,2 milyar (Nugroho, 2008). Indonesia merupakan negara yang 

mempunyai jumlah lansia yang cukup tinggi. Pada tahun 2010 jumlah lanjut 

usia yang berusia 65 tahun keatas adalah 11 juta jiwa, dan diproyeksikan pada 

tahun 2020 jumlah lanjut usia akan meningkat 7,2 %  (Tamher & Noorkasiani, 

2009). Bahkan Biro Sensus Amerika Serikat memperkirakan Indonesia akan 

mengalami pertambahan warga lanjut usia terbesar didunia pada tahun 2025, 

yaitu sebesar 414 % (Maryam, 2008). 

Dari jumlah populasi tersebut, banyak lansia yang tidak dapat 

menikmati hidup dimasa tuanya, dikarenakan masalah kesehatan. Salah satu 

masalah kesehatan yang paling banyak diderita para lanjut usia adalah 

hipertensi. Sebanyak 1 milyar lanjut usia di dunia atau 1 dari 4 lanjut usia 

menderita hipertensi. Bahkan, diperkirakan jumlah lanjut usia yang menderita 

hipertensi akan meningkat menjadi 1,6 milyar menjelang tahun 2025 

(Wahdah,  2011). 

Menurut Gunawan (2001), dampak dari penyakit hipertensi para lansia 

dapat memicu terjadinya resiko serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. 

Sedangkan menurut Wahdah (2011),  tekanan darah yang terus meningkat 
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mengakibatkan beban kerja jantung yang berlebihan  sehingga memicu 

kerusakan pada pembuluh darah, gagal ginjal, jantung, kebutaan dan 

gangguan fungsi kognitif pada lansia.  

Study yang dilakukan Degl’Innocenti (2002) menyatakan bahwa  

penyakit kardiovaskular akibat hipertensi dapat menyebabkan masalah pada 

kualitas hidup lanjut usia, sehingga kualitas hidup para lanjut usia akan 

terganggu dan angka harapan hidup lansia juga akan menurun. Lanjut usia  

dapat dinyatakan memiliki tingkat kualitas hidup yang baik, bila suatu kondisi 

yang menyatakan tingkat kepuasan secara batin, fisik, sosial, serta 

kenyamanan dan kebahagiaan hidupnya  (Yusup, 2010). 

Peneliti telah melakukan observasi di wilayah kerja Puskesmas 

Karangmalang Kabupaten Sragen yang terdapat 5.521 jiwa lansia, yang terdiri 

dari 3.020 wanita dan 2.501 laki-laki. Lansia yang menderita hipertensi di 

tahun 2011 sebanyak 45% atau 2.505 jiwa (Puskesmas Karangmalang, Sragen, 

2011). 

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 lansia yang mengalami hipertensi 

di wilayah kerja Puskesmas Karangmalang Sragen, para lansia mengatakan 

bahwa mereka menyadari banyak perubahan yang terjadi pada dirinya, mereka 

cenderung lebih sensitive, mudah marah dan gampang tersinggung dengan 

ucapan orang lain. Lansia juga mengaku cemas dengan penyakit hipertensi 

yang dialaminya saat ini dan selalu memikirkannya. Sebagian dari lansia 

mengatakan jika mereka sudah ketergantungan pada obat.  Lanjut usia juga 
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mengatakan tidak bisa melakukan aktivitas seperti masa muda karena penyakit 

hipertensi yang dideritanya.  

Berdasarkan hasil wawancara dan presentase lanjut usia yang 

menderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Karangmalang,  maka 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Kualitas Hidup Lansia Dengan 

Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang, Sragen”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalahan yang dipaparkan, maka 

rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah ”Bagaimanakah kualitas 

hidup lansia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Karangmalang 

Kabupaten Sragen? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa  tujuan, antara lain : 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan hipertensi di 

wilayah kerja Puskesmas Karangmalang, Sragen. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat kualitas hidup lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Karangmalang, Sragen. 
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b. Untuk  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup 

lansia dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Karangmalang, 

Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat dan berguna bagi peneliti, diantaranya yaitu : 

1. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hipertensi sangat 

mempengaruhi kualitas hidup manusia dan agar masyarakat bisa  

mempertahankan kualitas hidup. 

2. Bagi profesi keperawatan 

Memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan terutama bagi 

perawat komunitas sehingga dapat memberikan pelayanan keperawatan 

kepada masyarakat. 

3. Bagi peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang kualitas 

hidup lansia dengan hipertensi dan sebagai pedoman bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Risdianto (2009) dengan judul Hubungan Dukungan Sosial dengan 

Kualitas Hidup Lansia di Desa Kembang Kuning Cepogo Boyolali. Jenis 

penelitian kuantitatif dengan metode deskritif analitik. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri oleh 
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peneliti berdasarkan teori, kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan tentang 

kualitas hidup dan dukungan sosial yang secara garis besar tentang lingkup 

kehidupan lanjut usia. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan 

yang signifikan antara dukungan sosial dengan kualitas hidup lansia. 

2. Penelitian Putri (2008) dengan judul Gambaran Kualitas Hidup Lansia 

yang tinggal di unit Budi Luhur Yogyakarta. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif  

eksploratif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara yang di susun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori. 

Hasil penelitian yang di dapat semua responden bisa menjalankan 

perannya sebagai anggota keluarga dan responden puas dengan 

kehidupannya. 

3. Soliah (2005) dengan judul Hubungan Antara Pendidikan, Pendapatan, 

dan Peran Sosial dengan Kualitas Hidup Lanjut Usia di Kelurahan 

Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Jenis penelitian kuantitatif non-

ekperimental karena menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) 

yang diolah dengan metode statistika, instrumen dalam penelitian adalah 

kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat  hubungan antara 

pendidikan, pendapatan, dan peran sosial dengan kualitas hidup lansia. 


