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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Jumlah penduduk 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 (4,6% dari seluruh jumlah 

penduduk). Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara, yang jumlah 

penduduk lansianya bertambah paling cepat di Asia Tenggara (Versayanti, 

2008).  

Pola perkembangan penduduk lansia yang ada di Indonesia cukup 

unik. Dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung meningkat. Kantor 

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (KESRA) melaporkan, 

jika tahun 1980 usia harapan hidup (UHH) 52,2 tahun dan jumlah lansia 

7.998.543 orang (5,45%) maka pada tahun 2006 menjadi 19 juta orang 

(8,90%) dan UHH sekitar 67,4 tahun. Sepuluh tahun kemudian atau pada 

2020 perkiraan penduduk lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta atau 

11,34% dengan UHH sekitar 71,1 tahun (Muhammad, 2010).  

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, salah satu di antaranya yaitu bertambah baiknya keadaan 

ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi dengan bertambahnya 
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umur rata-rata ataupun harapan hidup (life expectancy) pada waktu lahir, 

karena berkurangnya angka kematian kasar (crude date rate) maka 

persentasi golongan tua akan bertambah dengan segala masalah yang 

menyertainya (Maramis, 2004). 

Kelompok lansia dipandang sebagai kelompok masyarakat yang 

berisiko mengalami gangguan kesehatan. Masalah keperawatan yang 

menonjol pada kelompok tersebut adalah meningkatnya disabilitas 

fungsional fisik. Disabilitas fungsional pada lansia merupakan respons 

tubuh sejalan dengan bertambahnya umur seseorang dan proses 

kemunduran yang diikuti dengan munculnya gangguan fisiologis, 

gangguan kognitif, gangguan afektif, dan gangguan psikososial (Palestin, 

2006). 

Peningkatan harapan hidup tentunya mempunyai dampak lebih 

banyak pada terjadinya gangguan penyakit lansia. Pada lansia di atas usia 

65 tahun berisiko terkena penyakit demensia alzheimer. Penyakit ini dapat 

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

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

relawan sangat penting dalam upaya memberi asuhan keperawatan lanjut 

usia penyandang demensia alzheimer (Nugroho, 2008). 

Tingginya jumlah lansia membutuhkan perhatian khusus terutama 

masalah kesehatan, salah satunya ditunjukkan dengan gejala depresi yang 

sering muncul pada lansia. Gejala depresi ini dapat memperpendek 
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harapan hidup dengan mencetuskan atau memperburuk kemunduran fisik 

(Stanley dan Beare, 2006). 

Demensia merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada lansia 

sebagai efek dari perubahan fisiologis yang berupa kemunduran kognitif. 

Perubahan khas pada demensia terjadi pada kognisi, memori, bahasa, 

kemampuan, visuospasial, dan gangguan perilaku serta pemenuhan 

kebutuhan lainnya (Yosep, 2009). Lansia yang mengalami demensia 

dilaporkan juga memiliki defisit aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) dan 

aktivitas instrumen kehidupan sehari-hari (AIKS) (Palestin, 2006). 

Penelitian Palestin (2006) menunjukkan bahwa kombinasi umur, 

status depresi dan status demensia memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

disabilitas fungsional. Hasil penelitian Syafriani (2009) menyimpulkan 

bahwa 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. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

2 Maret 2012 di 9 posyandu lansia Desa Gonilan Kartasura didapatkan 

hasil bahwa terdapat 300 lansia yang masih aktif ikut serta dalam kegiatan 

posyandu tersebut. Dari masing-masing lanjut usia 11 diantaranya 

mengungkapkan semakin tua usia orang maka semakin rendah daya 

ingatnya, mereka sering lupa pada sesuatu yang penting bahkan kejadian 

yang baru saja terjadi. Sedangkan 6 lansia lainnya mengungkapkan ketika 
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mereka menjadi pelupa dan 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.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara demensia dengan disabilitas fungsional pada lansia, 

mempertimbangkan adanya perbedaan persepsi tentang pemahaman proses 

penuaan.  

B. Masalah Penelitian  

Apakah ada hubungan antara status demensia dengan disabilitas 

fungsional pada lansia di Desa Gonilan Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status 

demensia dengan disabilitas fungsional pada lansia di Desa Gonilan 

Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kemampuan aktivitas sehari-hari pada lansia di 

Desa Gonilan Kartasura.  

b. Untuk mendeskripsikan demensia pada lansia di Desa Gonilan 

Kartasura. 
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c. Untuk mengetahui seberapa kuat arah hubungan antara status 

demensia dengan disabilitas fungsional pada lansia di Desa Gonilan 

Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Posyandu 

 Penelitian ini menambah informasi tentang kondisi yang dialami 

lansia khususnya program dan pelayanan yang diberikan kepada lansia 

di Desa Gonilan Kartasura. 

2. Bagi Keluarga Lansia 

 Keluarga dapat memberi dukungan atau support bagi lansia 

maupun keluarganya agar lebih memperhatikan kualitas hidup lansia 

yang mengalami demensia. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 Memberikan informasi dan data dasar untuk penelitian selanjutnya 

tentang hubungan antara demensia dengan disabilitas fungsional pada 

lansia. 

4. Bagi Peneliti 

 Menambah wawasan peneliti tentang hubungan antara demensia 

dengan disabilitas fungsional, Sehingga dapat memberikan 

penanganan yang optimal dan memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai kualitas hidup penderita demensia yang terjadi pada lansia. 

 

 


