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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Salah satu hasil pembangunan kesehatan di Indonesia adalah 

meningkatnya angka harapan hidup (life expectancy). Dilihat dari masa 

sekarang  ini pembangunan kesehatan di Indonesia sudah cukup berhasil  

karena angka harapan hidup bangsa kita telah meningkat secara bermakna. 

Namun disisi lain dengan meningkatkan angka harapan hidup ini 

membawa beban bagi masyarakat karena populasi penduduk lanjut usia 

(lansia) meningkat. Hal ini berarti kelompok resiko dalam masyarakat kita 

menjadi lebihtinggi.Meningkatnya populasi lansia ini bukan hanya 

fenomena di Indonesia saja,tetapi juga secara global (Notoatmodjo, 2011). 

Proses menua pada seseorang sebenarnya sudah dimulai terjadi 

sejak pembuahan atau konsepsi dan berlangsung sampai saat kematian. 

Proses menua (aging)adalah proses alami yang disertai adanya penurunan 

kondisi fisik,psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama 

lain. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah secara 

umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia (Kuntjoto, 2002). 

Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 10 juta orang yang berusia 65 

tahun(4,6 % dari seluruhjumlah penduduk). Indonesia termasuk salah satu 

negara yang jumlah penduduk lansianya bertambah paling cepat di Asia 

tenggara (Versayanti, 2008). 
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Perkiraan bertambanya jumlah lansia di Indonesia, dalam kurun 

waktu tahun 1990- 2025tergolong tercepat di dunia. Jumlah pada tahun 

2002 sebanyak 16 juta dan diperkirakan akan menjadi 25,5 juta pada tahun 

2020 atau sebesar 11,37 % penduduk dan Indonesia merupakan Negara 

urutan keempat di dunia yang pertambahan jumlah penduduk lansianya 

tercepat setelah Negara China, India dan Amerika serikat. Menurut kajian 

WHO (2001) usia harapan hidup oarang  Indonesia  rata-rata adalah 59,7 

tahun dan menempati urutan ke-103 duniadan urutan pertama adalah 

Jepang dengan usia harapan hidup rata-rata 74,5 tahun ( Kuntjoro,2002). 

Peningkatan harapan hidup tersebut disatu pihak menjadi indikator 

kemajuan suatu bangsa, tetapi dipihak lain akan banyak menimbulkan 

masalah terutama masalah kesehatan dan keperawatan sosial akibat 

banyaknya lansia yang terlantar. Penanganan yang tidak bijaksana dan 

meninmbulkan masalah baru terutama secara  psikologi  lansia tidak 

mendapatkan tempat secara sosial di masyarakat (Hawari, 2012). 

Kelompok lansia di panti Griya Sehat Bahagia sebagian besar 

beresiko mengalami gangguan kesehatan. Termasuk  masalah  kesehatan  

jiwa salah satunya yaitu masalah depresi (Depkes RI, 2003). 

Depresi adalah gangguan efek yang sering terjadi pada lansia dan 

merupakan salah satu gangguan emosi. Gejala depresi pada lansia dapat 

terlihat seperti lansia menjadi kurang bersemangat dalam menjalani 

hidupnya. Mudah putus asa, aktivitas menurun,kurang nafsu makan, cepat 

lelah dan susah tidur dimalam hari (Nugroho, 2012). 
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Lanjut usia yang mengalami depresi dengan gejala umum yaitu 

kurang atau hilangnya perhatian diri, keluarga ataupun lingkungan. Oleh 

karenanya, dalam menghadapi permasalahan di atas beruntunglah lansia 

yang masih memiliki keluarga. Keberadaan anggota keluarga seperti 

anak,cucu,cicit maupun sanak keluarga lain yang masih memperhatikan, 

membantu dan peduli dengan permasalahan yang dihadapi lansia namun 

bagi lansia yang hidup sendiri, telah kehilangan pasangan memiliki 

pasangan tapi tidak punya anak, berada jauh dari anak anaknyaakan 

membuatlansia merasa kesepian,sendiri dan tidak ada perhatian dari 

lingkungan (Nugroho, 2012). 

Berdasarkan hasil pengambilan data awal yang penelitian di panti 

Griya Sehat Bahagia Palur Karanganyar didapatkan jumlah lansia yang 

tinggal di panti tersebut sebanyak 55 orang. Studi pendahuluan dengan 

wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada 8 lansia yang berada 

di panti Griya Sehat Bahagia Palur Karanganyar didapatkan 6 lansia 

mengatakan merasa sepi karena jauh dari anak, jarang dikunjungidan 

sudah tidak diperhatikan lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka 

merasadirinya sudah dilupakan anggota keluarganya, sedangkan 2 orang 

lainnya mengatakan seiring bertambahnya usia menyebabkan tidak dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan yang dulunya bisa dilakukan. Selain itu dari 

5 lansia yang peneliti wawancara 2 diantaranya menunjukkan gejala 

depresi sedang seperti kesulitan tidur dan mereka merasa tidak berguna 

lagi bagi anak- anaknya dan keluarganya serta lebih mudah menangis dan 
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merasa lebih mudah tersinggung sedangkan 3 lansia menunjukan gejala 

depresi ringan yang disebabkan karena usia mereka yang semakin lanjut. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti kondisi lansia di panti 

Griya Sehat Bahagia Palur Karanganyar sangat  berbeda-beda, ada yang 

sering terlihat murung dan bersedih serta ada beberapa lansia yang tidak 

mau bergaul dengan sesama lansia yang ada di panti. Ada yang terlihat 

sangat sehat dan ada juga yang sakit-sakitan yang membutuhkan 

perawatan lebih dan ada juga lansia yang menjalani kesehariannya dengan 

normal. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas jika dikaitkan dengan 

fenomena yang terjadi dari studi pendahuluan yang telah dilakukan, bahwa 

banyak terdapat gangguan atau masalah yang dialami lansia yang ada di 

panti Griya Sehat Bahagia, termasuk gangguan kesehatan jiwa seperti 

masalah depresi. Mengingat terdapatnya masalah tersebut di atas, maka 

peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang“ Gambaran tingkat 

depresi pada lansia di panti Griya Sehat Bahagia Palur Karanganyar “. 
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C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui gambaran depresi pada lansia di panti Griya 

Sehat Bahagia Palur Karanganyar. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui gambaran depresi lansia di Panti Griya Sehat 

Bahagia Palur Karanganyar berdasarkan karakteristik : 

a. Usia 

b. Status pernikahan 

c. Jenis kelamin 

d. Agama 

e. Lama tinggal di panti 

f. Alasan masuk panti 

3. Manfaat penelitian 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran depresi lansia guna meningkatkan kualitas pelayanan 

dalam memberikan intervensi penanganan depresi pada lansia di 

Panti Griya Sehat Bahagia Palur Karanganyar. 

b. Bagi intitusi pendidikan 

Hasil penelitian ini di harap kan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi ilmu keperawatan, khususnya 

keperawatan gerontik. 
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c. Bagi Panti Griya Sehat Bahagia Palur Karanganyar 

Sebagai masukan untuk mencegah terjadinya depresi pada 

lansia yang tinggal di panti Griya Sehat Bahagia Palur 

Karanganyar. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang depresi pada lansia sudah sering 

dilakukan.Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :  

1. Penelitian nungki rahmawati (2009). Pengaruh dukungan sosial 

keluarga terhadap tingkat depresi pada lansia di desa ngadirojo kec. 

Ngradirojo kab. Pacitan jawa timur. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimetal yaitu menilai pengaruh pemberian dukungan 

sosial keluarga terhadap tingkat depresi pada lansia dengan pedekatan 

pre eksperimetal dengan menggunakan one group pretest- postest. 

subjek penelitian adalah lansia penderita depresi dengan usia 60-90 

tahun warga desa Ngadirojo Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan Jawa Timur. 

Metode pengambilan sampel dengan purpovise sampling (sampling 

bertujuan) sebanyak 150 responden. Uji analisis pada penelitian ini 

adalah paired t-test. Perbedaan dengan penelitian ini adalah ini adalah 

teknik sampling dan analisis data yang di gunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dukungan sosial dengan tingkat depresi pada lansia 

dengan uji chi square. 
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2. Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat depresi pada usia lanjut 

usia. Di perumahan asrama Tni-Ad keutapang dua banda aceh tahun 

2005 oleh Elvi syaharina (2005). Penelitian ini mengunakan desain 

penelitian deskripsif korelatif dengan pedekatan cross sectional 

sample dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yang 

berjumlah 35 keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia. 

Perbedaan pada penelitian ini yaitu variable independen adalah 

dukungan sosial. Teknik sampling memakai propotional random 

sampling dan kuesionernya menggunakan GDS untuk tingkat depresi 

dan DUKE – UNC FSSQ untuk dukungan sosial. 

3. Ismanto (1997) hubungan anatara 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 lanjut usia. Manfaat yang di harapkan dengan 

diketahuinya hubungan antara perilaku coping dengan depresi pada 

lansia ini ialah dapat dilakukannya prevensi depresi secara tetap 

dengan meningkatkan perilaku coping pada orang – orang yang akan 

memasuki masa lansia. metodenya : sampel adalah 38 lansia yang 

tinggal di panti werda “ Abiyoso “ yogyakarta. Sampel diambil 

dengan cara purpovise random. Analisis data menggunakan korelasi 

product moment dari peason. Hasil dari penelitian ini adalah ada 

hubungan negatif antara perilaku coping dengan depresi, makin tinggi 

tingkat perilaku coping makin rendah tingkat depresi. Makin baik 
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perilaku coping makin kecil kemukinan mengalami depresi. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel bebas dan juga 

pada analisa datanya. Analisa data penelitian ini menggunakan chi 

square. 


