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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Lansia berasal dari kata lanjut usia dengan batas usia 60 tahun ke atas 

(Depkes, 2013). Populasi lansia di dunia mengalami peningkatan antara tahun 

2000 dan 2050 proporsi penduduk lansia akan menjadi berlipat ganda dari 11% 

menjadi 22% (WHO, 2012). Di Asia tenggara populasi lansia saat ini sebanyak 

8% dan pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 11,34% (Depkes, 2013). 

 Indonesia menempati peringkat 5 besar populasi lansia terbanyak di dunia, 

pada tahun 2010 mencapai 18,1 juta dan akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 

2025 sebanyak 36 juta jiwa (Setiati, 2013). Di Provinsi Jawa Tengah jumlah 

lansia 10,84% dan di kota Surakarta mencapai 9,07% (BPS, 2012). Tahun 2050 

seperempat penduduk Indonesia merupakan penduduk usia lanjut (Setiati, 2013). 

 Akibat dari peningkatan populasi lansia maka diprediksikan Indonesia 

tahun 2020 akan menghadapi masalah dalam bidang kedokteran jiwa yang 

berkaitan dengan gangguan depresi sebagai urutan teratas (Mahajudin, 2008). 

Angka kejadian depresi pada lansia tahun 2020 diperkirakan sekitar 15% dan 

menggeser penyakit infeksi sebagai urutan teratas di negara berkembang 

(Marchira, 2007). 

 Faktor yang menyebabkan depresi adalah kematian anggota keluarga, 

kehilangan peranan sosial, peningkatan isolasi dan penurunan fungsi kognitif 

(Kaplan & Sadock, 2010). Selain itu penyebab lansia mengalami depresi adalah 

tempat di mana lansia tinggal. Umumnya lansia menikmati usia tua dengan 

keluarga, namun ada pula lansia yang tidak tinggal dengan keluarga. Hal ini 

dapat terjadi pada lansia karena pola keluarga sudah mengarah pada pola 

keluarga inti (nuclear family). Mereka menganggap keberadaan lansia menjadi 

beban dalam keluarga. Sehingga memandang panti wreda sebagai solusi terbaik 

untuk dipilih sebagai tempat untuk tinggal para lansia (Mubeen et al., 2012).  
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 Perawatan lansia di dalam maupun di luar panti dapat memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap kondisi kesehatan para lansia. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan Wreksoatmodjo (2013) di sebuah panti wredhadi 

Jakarta Barat terdapat penurunan fungsi kognitif dan depresi pada lansia yang  

tinggal di panti wredha dibandingkan lansia yang tinggal bersama keluarga.  

 Di kota Surakarta terdapat Panti Wredha Dharma Bhakti yang dikelola 

Pemkot kota Surakarta yang dihuni sekitar 90 orang lansia dengan rata-rata usia 

70 tahun. Lansia yang berada di Panti Wredha Dharma Bakti tidak hanya warga 

asli Surakarta namun ada pula warga dari luar kota Surakarta. Posyandu Lansia 

Sekar aktif mengadakan pemeriksaan fisik setiap hari Selasa yang dihadiri para 

lansia yang bertempat tinggal di sekitar posyandu, jumlah lansia sekitar 50 orang.

  

 Mengingat kota Surakarta memiliki pola hubungan keluarga dan situasi 

panti wredha yang mungkin berbeda dengan panti wredha yang ada di Jakarta 

Barat, maka perlu diketahui adakah perbedaan tingkat depresi antara lansia yang 

tinggal di panti wredha dan yang bersama keluarga. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

perbedaan  tingkat depresi lansia yang tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti 

dan  yang tinggal bersama keluarga di Kelurahan Pajang.  

B. Rumusan Masalah 

 Adakah perbedaan tingkat depresi lansia yang tinggal di Panti Wreda 

Dharma Bhakti dan yang bersama keluarga di Kelurahan Pajang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui perbedaan tingkat depresi lansia 

yang  tinggal di Panti Wreda Dharma Bhakti dan yang bersama keluarga di 

Kelurahan Pajang. 

 

 

 



3 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Praktis: 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada 

keluarga yang akan memasukan anggota keluarganya ke dalam panti 

wreda. 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang empiris 

tentang teori depresi pada lansia yang berkaitan dengan tempat di mana 

lansia tinggal. 

 

 


