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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2000 perkiraan penduduk usia lanjut (lansia) di seluruh 

dunia sebanyak 426 juta (6,8%) dari total penduduk dunia dan pada tahun 

2025 jumlah lansia akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar 828 

juta jiwa (9,7%) dari total penduduk dunia. Jumah lansia di beberapa Negara 

maju juga mengalami peningkatan, misalnya Jepang (17,2%). Singapura 

(8,7%), Hongkong (12,9), dan Korea Selatan (7,5%), sementara negara  

seperti  Belanda, Jerman, dan Prancis sudah lebih dulu menghadapi  masalah  

yang serupa. Lansia sebagai tahap akhir dari siklus kehidupan manusia,  sering  

diwarnai dengan kondisi hidup yang tidak sesuai dengan harapan (Agus, 

2011). 

Sementara, angka  harapan hidup  penduduk  Indonesia  (laki-laki  dan 

perempuan) diperkirakan meningkat dari 67,8% pada tahun 2000-2005 

menjadi 73,6% tahun pada tahun 2020-2025,  yang terjadi karena adanya 

transisi demografi. Meningkatnya usia harapan hidup, menyebabkan jumlah 

penduduk lanjut usia terus meningkat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik 

memperkirakan bahwa persentase  penduduk  lanjut  usia  akan  mencapai  

9,77%  dari  total  penduduk Indonesia  pada tahun 2010 dan menjadi 11,34% 

pada tahun 2020. Sedangkan persentase penduduk lanjut usia di Jawa Tengah 

pada tahun 2010 adalah 7,5% dan diproyeksikan menjadi 11,3% pada tahun 

2025 (Wulandari, 2011). 
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Proses  menua  (aging) pada  seseorang terjadi sejak pembuahan  

sampai saat kematian. Proses menua adalah proses alamiah yang disertai  

dengan penurunan kondisi fisik, psikologis serta sosial  yang  saling  

berinteraksi  satu  sama lain.  Keadaan  tersebut berpotensi kesehatan jiwa 

secara umum dan secara khususnya menimbulkan masalah secara umum 

maupun kesehatan jiwa secara khusus pada usia lanjut (Juwita, 2013). 

Faktor psikososial lanjut usia (lansia) merupakan salah satu masalah 

yang dapat membebani kehidupan lanjut usia tersebut, dan pada akhirnya 

berpengaruh terhadap gangguan fisik, sosial dan mentalnya. Adanya 

peningkatan usia harapan hidup, berdampak pada lebih banyak terjadinya 

gangguan penyakit pada lansia. Beberapa gangguan mental yang sering 

ditemukan pada usia lanjut adalah depresi, insomnia, anxietas, dan delirium 

(Marchira, Wirasto dan  Sumarni, 2007).  

Gangguan depresi yang dijumpai pada lansia adalah masalah 

psikososiogeriatri sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Depresi yang 

terjadi pada lansia terkadang tidak dapat didiagnosis dan tidak mendapatkan 

penanganan yang semestinya, hal tersebut karena  gejala yang muncul 

seringkali dianggap sebagai suatu bagian dari proses penuaan yang normal. 

(Marchira, Wirasto dan  Sumarno, 2007).  

Secara umum kondisi fisik seseorang yang sudah memasuki masa 

lansia mengalami penurunan secara berlipat ganda. Jumlah orang lansia di 

Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 28,8 juta atau 11% dari 

total populasi penduduk. Namun, ada sekitar 74% dari lansia usia 60 tahun 
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ke atas menderita penyakit kronis yang harus makan obat terus-menerus 

selama hidup mereka.
 

Peningkatan jumlah lansia tersebut berdampak pada munculnya 

masalah kesehatan, yang terjadi pada lansia berupa masalah fisik, biologi, 

maupun psikososial. Lansia cenderung untuk menderita penyakit kronis dan 

sekitar 80% lansia di dumia menderita sedikitnya satu jenis penyakit kronis 

seperti hipertensi, arthritis, diabetes mellitus dan Iain-lain ( Zulfitri, 2011). 

Hasil observasi pendahuluan bahwa Di Desa Gedongan Sukoharjo 

terdapat 3.046 jumlah penduduk dan sebanyak 416 orang (14,0%) adalah 

lansia (Monografi Desa Gedongan Sukoharjo, 2013). Data yang didapat dari 

bidan dan kader desa terdapt 30 lanjut usia yang mengalami sakit kronis. 

Dimana pada proses ini lansia secara alami terjadi penurunan atau perubahan 

kondisi fisik, psikologis maupun social yang saling berinteraksi satu sama 

lain, serta mengalami gangguan  atau sakit yang menahun sehingga muncul 

tanda-tanda depresi, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai “Gambaran Tingkat Depresi Lansia Dengan Sakit Kronis di Desa 

Gedongan Kecamatan Baki Sukoharjo” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran tingkat depresi lansia 

dengan sakit kronis di desa Gedongan Kecamatan Baki Sukoharjo ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 

deprsi lansia dengan sakit kronis. 

2. Tujuan khusus: 

a. Mengetahui gambaran tingkat depresi lansia dengan sakit kronis pada 

kategori ringan. 

b. Mengetahui gambaran tingkat depresi lansia dengan sakit kronis pada 

kategori sedang. 

c. Mengetahui gambaran tingkat depresi lansia dengan sakit kronis pada 

kategori berat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Memberi tambahan khasanah pustaka bagi ilmu kesehatan, khususnya 

menenai gambaran tingkat depresi lansia dengan sakit kronis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan penulis mengenai gambaran tingkat depresi 

lansia dengan sakit kronis. 

b. Bagi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya 

tentang gambaran tingkat depresi lansia dengan sakit kronis. 
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c. Bagi peneliti, memberikan wawasan baru dalam melakukan penelitian 

serta dapat mengetahui gambaran tingkat depresi lansia dengan sakit 

kronis. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian tentang gambaran tingkat 

depresi lansia dengan sakit kronis Desa Gedongan Sukoharjo belum pernah 

dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang 

depresi, antara lain : 

1. Amiruddin (2008) dengan judul Prevalensi Kelainan Sendi 

Temporomandibular Pada Lanjut Usia di Panti Jompo Tresna Werdha Gau 

Mabaji Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian survey 

deskriptif dan metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data primer yang dimana data tersebut diperoleh 

dari lembar kuesioner (Fonseca’s Questionnaire). Oleh karena 

keterbatasan fisik dari sampel, maka pengisian lembar kuisioner dibantu 

oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok umur 

60-70 tahun sebesar 8% tidak mengalami TMD, 18% mengalami TMD 

ringan, 10% mengalami TMD sedang, 6% mengalami TMD berat. Pada 

kelompok umur 71-80 tahun tidak ada yang tidak mengalami TMD, 8% 

mengalami TMD ringan, 20% mengalami TMD sedang, 10% mengalami 

TMD berat. Pada kelompok umur 81-90 tahun tidak ada yang tidak 
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mengalami TMD, 4% mengalami TMD ringan, 8% mengalami TMD 

sedang, dan 6% mengalami TMD berat, serta pada kelompok umur 91-100 

tahun yang mengalami TMD berat sebesar 2%. Adapun jenis kelamin laki-

laki sebesar 6% tidak mengalami TMD, 8% mengalami TMD ringan, 14% 

mengalami TMD sedang, dan 14% mengalami TMD berat. Adapun jenis 

kelamin perempuan sebesar 2% tidak mengalami TMD, 22% mengalami 

TMD ringan, 24% mengalami TMD sedang, 10% mengalami TMD berat. 

Berdasarkan data yang ada, diperoleh hasil bahwa kelompok umur 

tertinggi yaitu 91-100 tahun memiliki prevalensi kelainan TMJ paling 

berat dan kelompok umur terendah yaitu 60-70 tahun memiliki prevalensi 

TMD yang paling ringan, serta sampel dengan jenis kelamin perempuan 

lebih banyak mengalami kelainan TMJ. 

2. Sari (2012) dengan judul Gambaran Tingkat Depresi Pada Lanjut Usia 

(Lansia) di Panti Sosial Tresna Wredha Budi Mulia 01 dan 03 Jakarta 

Timur. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan teknik 

random sampling pada 143 responden. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah Geriatric Depression Scale (GDS).  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 40,6% lansia menderita depresi, terdiri dari lansia 

dengan depresi ringan, 25,9% dan yang depresi berat ada 14,7%).  

3. Rustina (2012) dengan judul Gambaran Tingkat Depresi Pada Pasien 

Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis di RSUD DR. 

Soedarso Pontianak Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian 

survei deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 67 pasien GGK yang 



7 

 

 

 

menjalani hemodialisis di RSUD dr.  Soedarso  selama  bulan  Juli  2012.  

Sampel  diambil  dengan menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  

tidak  berdasarkan  peluang. Subjek  yang  memenuhi  syarat  akan  

diwawancarai  menggunakan  Beck Depression Inventory II (BDI II) 

untuk diukur tingkat depresinya. Hasil penelitian menunjukkan subjek 

yang tidak mengalami depresi sebanyak 43 orang (64,18%) dengan  

rincian  depresi  ringan  sebanyak  19  orang  (28.36%),  depresi sedang 

sebanyak 3 orang (4.48%), dan depresi berat sebanyak 2 orang (2.98%). 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode cross sectional. 

Tehnik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Uji analisa 

data penelitian ini menggunakan uji statistik analisis deskriptif. 

 


