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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses penuaan atau menjadi tua yang terjadi pada usia lanjut adalah 

suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan 

untuk memperbaiki atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya 

sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan 

yang diderita ( Nugroho,2000 ).  

Proses menua merupakan proses yang terus menerus secara 

alamiah. Dimulai sejak lahir dan dialami oleh semua makhluk hidup. Proses 

menua setiap individu tidak sama cepatnya. Perubahan-perubahan biologik 

yang terjadi pada usia lanjut akan mengakibatkan kemunduran-kemunduran 

pada fungsi organ tubuh serta adanya perubahan pada pola konsumsi gizi 

dan faktor psikososial (Depkes RI, 2006). 

Pemberian nutrisi yang optimal pada lanjut usia perlu mendapatkan 

perhatian yang lebih. Nutrisi yang optimal merupakan kunci bagi 

kesembuhan penyakit pada pasien, khususnya pada pasien lanjut usia 

dengan masalah multi patologinya yang secara langsung maupun tidak 

langsung akan mempengaruhi asupan zat gizi dan menimbulkan berbagai 

macam masalah gizi (Purba, 2005). 

Perubahan  status gizi pada lansia disebabkan oleh faktor lingkungan 

dan faktor kondisi kesehatan. Perubahan ini semakin nampak nyata pada 

kurun usia 70-an. Faktor lingkungan antara lain meliputi perubahan kondisi 

sosial ekonomi yang terjadi akibat memasuki masa pensiun dan isolasi sosial 



 

 
 

2

berupa hidup sendiri setelah pasangannya meninggal dunia. Faktor 

kesehatan yang berperan adalah naiknya kejadian penyakit degeneratif yang 

berakibat dengan perubahan dalam asupan makanan, absorbsi dan utilisasi 

zat-zat gizi di jaringan tubuh. (Affandi , 2005). 

Gangguan mental yang paling sering muncul pada usia lanjut adalah 

depresi. Depresi adalah gangguan psikiatrik fungsional yang paling sering 

dialami orang tua atau lanjut usia yang ditandai perasaan sedih dan pesimis 

yang berhubungan dengan suatu penderitaan, dapat berupa serangan yang 

ditujukan pada diri sendiri atau perasaan marah yang mendalam (Kaplan dan 

Sadock, 1998). 

Faktor psikologi seperti kehilangan suami atau istri, depresi, 

demensia dan anoreksia nervosa merupakan kontribusi terbesar terhadap 

status gizi lanjut usia. Sekitar 5-10 % lansia yang tinggal dimasyarakat 

menderita depresi dan 90 % dari jumlah tersebut mengalami kehilangan 

berat badan. Pasien dengan depresi berkontribusi pada menurunnya asupan 

makan apalagi pada demensia yang berat akan terjadi menolak dan lupa 

makan (Affandi , 2005).  

Prevalensi terbesar gangguan psikiatri pada lanjut usia adalah 

depresi. Hampir 15 % dari penduduk yang berusia 55 tahun atau lebih mudah 

menderita depresi. Prevalensi depresi pada usia lanjut yang mendapatkan 

pelayanan asuhan rumah (home care) adalah 13,5% dan depresi pada usia 

lanjut lebih tinggi di ruang perawatan daripada di masyarakat (Soejono , 

2006).  

Data prevalensi depresi pada usia lanjut diperoleh dari ruang rawat 

akut lanjut usia di Indonesia dengan kejadian depresi sebanyak 76,3%. 
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Proporsi pasien  lanjut usia dengan depresi ringan adalah 44,1% sedangkan 

depresi sedang sebanyak 18%, depresi berat sebanyak 10,8% dan depresi 

sangat berat sebanyak 3,2% (Soejono , 2006).  

Hasil penelitian Fatmah (2006), lanjut usia yang tinggal di panti 

sebanyak  43% memiliki status gizi kurang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul :  “Hubungan Tingkat Depresi Dengan 

Tingkat Konsumsi Energi Protein dan Status Gizi Lanjut Usia  di Panti Wreda 

Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan 

tingkat depresi dengan tingkat konsumsi energi, protein dan status gizi lanjut 

usia di Panti Wreda Surakarta “. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui  hubungan depresi dengan tingkat konsumsi energi, 

protein dan status gizi lanjut usia di Panti Wreda Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan depresi pada usia lanjut di Panti Wreda Surakarta. 

b. Mendeskripsikan tingkat konsumsi energi, protein dan status gizi 

lanjut usia di Panti Wreda Surakarta. 

c. Untuk mengetahui hubungan tingkat konsumsi energi dan protein 

dengan status gizi lanjut usia di Panti Wreda Surakarta. 

d. Untuk mengetahui  hubungan tingkat depresi dengan tingkat 

konsumsi energi,protein dan status gizi lanjut usia di Panti Wreda 

Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis.        

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

sebagai pengalaman dalam merealisasikan teori yang didapat 

dibangku kuliah, khususnya mengenai hubungan depresi dengan 

tingkat konsumsi energi protein dan status gizi lanjut usia.   

b. Bagi peneliti selanjutnya.        

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau informasi 

awal untuk melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan 

asupan makan dan status gizi lanjut usia. 

c. Bagi Panti Wreda Surakarta Surakarta.     

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam  

meningkatkan mutu pelayanan gizi lanjut usia  di Panti Wreda 

Surakarta. 

E. Ruang Lingkup  Penelitian 

Ruang  lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai hubungan tingkat depresi dengan tingkat konsumsi energi protein  

dan status gizi lanjut usia di Panti Wreda Surakarta. 

 

 

 

 


