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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu tentunya berharap dapat menjalani masa tuanya 

dengan bahagia. Ketika memasuki masa tua, sebagian lanjut usia (lansia) 

dapat menjalaninya dengan bahagia, namun tidak sedikit dari mereka yang 

mengalami hal sebaliknya, masa tua dijalani dengan rasa ketidakbahagiaan, 

sehingga menyebabkan rasa ketidaknyamanan (Suardiman, 2004).  

Penampilan penyakit pada lansia sering berbeda dengan dewasa 

muda, karena  penyakit pada lansia merupakan gabungan dari kelainan-

kelainan yang timbul akibat penyakit dan proses menua, yaitu proses 

menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk 

memperbaiki diri atau mengganti diri serta mempertahankan struktur dan 

fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk 

infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Siburian, 2007). 

Lanjut usia sebagai tahap akhir dari siklus kehidupan manusia, sering 

diwarnai dengan kondisi hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Banyak 

faktor yang menyebabkan seorang lansia mengalami gangguan mental seperti 

depresi. Depresi dan lanjut usia sebagai tahap akhir siklus perkembangan 

manusia. Masa dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan 

tenang, damai serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta. 

Pada kenyataannya tidak semua lansia mendapatkan tiket yang sama untuk 
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mengecap kondisi hidup idaman ini. Berbagai persoalan hidup yang mendera 

lansia seperti kemiskinan, kegagalan yang beruntun, stress yang 

berkepanjangan, keturunan yang bisa merawatnya dan sebagainya. Kondisi-

kondisi hidup seperti ini dapat memicu terjadinya depresi (Syamsuddin, 

2006).  

Depresi terus menjadi masalah kesehatan mental yang serius 

meskipun pemahaman kita tentang penyebab dan perkembangan pengobatan 

farmakologi dan psikoterapeutik sudah demikian maju. Studi epidemiologis 

tentang depresi di antara lansia yang ada di komunitas melaporkan tingkat 

yang sangat bervariasi, dari 2 sampai 44% tergantung pada kriteria yang 

digunakan untuk mendefinisikan depresi dan metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi hal tersebut. Studi yang paling tepat menyatakan bahwa gejala-

gejala penting dari depresi menyerang kira-kira 10 sampai 15% dari semua 

orang yang berusia lebih dari 65 tahun yang tidak diinstitusionalisasi. Gejala-

gejala depresi ini sering berhubungan dengan penyesuaian yang terlambat 

terhadap kehilangan dalam hidup dan stressor-stressor, misal pensiun yang 

terpaksa, kematian pasangan dan penyakit-penyakit fisik (Stanley&Beare, 

2006).  

Menurut Widya (2007), penyakit jiwa adalah salah satu penyebab 

morbiditas dan kecacatan. Diperkirakan 340 juta orang di seluruh dunia 

mengalami depresi, dan pada tahun 2020 di tingkat dunia depresi akan 

menduduki peringkat kedua di bawah penyakit jantung iskhemik.  
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Depresi merupakan penyakit serius yang diderita jutaan orang 

dengan berbagai macam gejala. Menurut data Badan Kesehatan Dunia 

(WHO), saat ini sekitar 5-10 persen orang di dunia mengalami depresi. 

Penelitian yang dilakukan Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 

menunjukkan, sebagian besar masyarakat Indonesia mengidap depresi, dari 

tingkat yang ringan sampai berat. ''Hasil penelitian dokter kesehatan jiwa 

menunjukkan, 94 persen masyarakat saat ini mengidap depresi,'' kata Ketua 

Umum Ikatan Dokter Indonesia (Idris, 2008).  

Sejauh ini, prevalensi depresi pada lansia di dunia berkisar 8-15 

persen dan hasil meta analisis dari laporan negara-negara di dunia 

mendapatkan prevalensi rata-rata depresi pada lansia adalah 13,5 persen 

dengan perbandingan wanita-pria 14,1: 8,6. Adapun prevalensi depresi pada 

lansia yang menjalani perawatan di RS dan panti perawatan sebesar 30-45 

persen (Dharmono. 2008). 

Hampir 30% lansia menderita depresi dan timbulnya depresi selain 

karena penyakit yang diderita lansia juga diakibatkan post power syndrom. 

Post power sydrom ini dikarenakan para lansia merasa tidak mampu 

menghidupi diri atau memenuhi kebutuhannya sendiri seperti dulu lagi. 

Misalnya dulunya ia punya uang, sekarang karena sudah pensiun, 

pendapatannya menjadi berkurang. Kehilangan silaturahmi dengan keluarga 

juga  memicu depresi pada lansia (Tuty, 2007).  
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Lansia yang menderita depresi mempunyai resiko bunuh diri. Hal ini 

telah banyak dialami lansia di Amerika, Hongkong, Australia, serta dapat pula 

terjadi di Indonesia (Martina, 2002). 

Hasil wawancara terhadap beberapa lansia yang bertempat tinggal di 

desa Mandong Trucuk Klaten menunjukkan bahwa sebagian besar lansia yang 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang memiliki beberapa dari gejala 

depresi dimana mereka mengungkapkan tentang kondisi yang dialaminya. 

Selain itu sebagian besar lansia yang tidak bekerja ternyata lebih banyak yang 

memiliki gejala depresi karena sudah tidak dapat memperoleh penghasilan 

sendiri sehingga harus menggantungkan kehidupannya dalam mencukupi 

kebutuhan sehari-hari pada anak-anaknya maupun cucu-cucunya. 

 Permasalahan lain yang dihadapi oleh lansia yang bertempat tinggal 

di desa Mandong Trucuk Klaten, mereka juga kurang dalam mendapatkan 

perhatian dan dukungan dari keluarga. Hal ini disebabkan oleh kesibukan dari 

anak-anaknya, tempat tinggal yang jauh sehingga anak jarang untuk 

mengunjungi, anaknya telah lebih dulu meninggal, adanya konflik antara 

orang tua dengan anaknya dan anak tidak mau direpotkan dengan urusan 

orang tuanya serta orang tua sudah jarang di libatkan dalam penyelesaian 

masalah yang ada dalam keluarga. Dari penyebab itu lansia merasa sudah 

tidak dibutuhkan lagi, tidak berguna, tidak dihargai di dalam keluarganya dan 

merasa menjadi beban bagi keluarganya.  

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh lansia di atas dapat 

menjadikan mereka mengalami depresi. Berdasarkan studi pendahuluan 
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dengan wawancara dan observasi ada sekitar 20 lansia yang memiliki tanda 

ataupun  gejala dari depresi, dimana mereka nampak murung, sedih, letih, 

tidak bergairah, kadang nafsu makan menurun, tidak dapat tidur nyenyak dan 

lebih sering menyendiri. Adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik 

untuk meneliti Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya depresi 

pada lansia di desa Mandong Trucuk Klaten.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Apakah ada Hubungan 

antara jenis kelamin, status pekerjaan dan dukungan keluarga dengan 

terjadinya Depresi pada Lansia di Desa Mandong Trucuk Klaten. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum. 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan 

terjadinya depresi pada lansia di desa Mandong Trucuk Klaten. 

2. Tujuan khusus. 

a. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan terjadinya depresi 

pada lansia di desa Mandong Trucuk Klaten.  

b. Mengetahui hubungan antara status pekerjaan dengan terjadinya 

depresi pada lansia di desa Mandong Trucuk Klaten. 

c. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan terjadinya 

depresi pada lansia di desa Mandong Trucuk Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Lansia. 

Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

terjadinya depresi pada lansia dan diharapkan dapat memberi pengetahuan 

tentang faktor penyebab untuk mengurangi terjadinya depresi pada lanjut 

usia. 

2. Bagi Peneliti. 

 Menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang penelitian pada 

lanjut usia. 

3. Bagi Pihak lain. 

a. Mengembangkan penelitian tentang lanjut usia. 

b. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjut usia berikutnya 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang depresi pada lansia sudah sering dilakukan. 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Arwani (2005) Hubungan antara faktor demografi dengan terjadinya 

depresi pada lanjut usia di Nusukan Surakarta.  

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Dan alat pengumpulan data dengan 

menggunakan instrumen identitas pribadi dan kuesioner HRS-D (Hamilton 

Rating Scale for Depression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2,7% 

lansia mengalami depresi berat, 25,7% lansia mengalami depresi sedang, 
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48,6% lansia mengalami depresi ringan dan 23% lansia tidak mengalami 

depresi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada kriteria sampel yang 

diambil oleh peneliti. 

2. Ismanto (1997) Hubungan antara perilaku coping dengan depresi pada 

lanjut usia di Panti Wredha di Yogyakarta.  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adanya hubungan antara perilaku 

coping dan depresi pada lansia. Manfaat yang diharapkan dengan 

diketahuinya hubungan antara perilaku coping dengan depresi pada lansia 

ini ialah dapat dilakukannya prevensi depresi secara tepat dengan 

meningkatkan perilaku coping pada orang-orang yang akan memasuki 

masa lansia. Metodanya: sampel adalah 38 lansia yang tinggal di 

Panti Wreda "Abiyoso" Yogyakarta. Sampel diambil dengan cara 

purposive random. Analisis data menggunakan Korelasi Product 

Moment dari Pearson. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan 

negatif antara perilaku coping dengan depresi, makin tinggi tingkat 

perilaku coping makin rendah tingkat depresi. Makin baik perilaku coping 

makin kecil kemungkinan mengalami depresi. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel bebas dan juga pada 

analisa datanya. Analisa data penelitian ini menggunakan chi square. 

 

 

 

 


