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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia membawa 

konsekuensi bertambahnya jumlah lansia. Pada abad 21 ini merupakan abad 

lansia (era of population aging), karena pertumbuhan lansia di Indonesia akan 

lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia diperkirakan 

mengalami aged population boom pada dua dekade permulaan abad 21 ini 

(Suwoko, 2004). 

Peningkatan angka harapan hidup tersebut sangatlah bermakna karena 

akan meningkatkan taraf hidup dan pelayanan kesehatan di Indonesia, dan 

membuat populasi orang yang berusia lanjut di Indonesia semakin meningkat.  

Harapan hidup penduduk Indonesia mengalami peningkatan jumlah dan 

proporsi pada tahun 1980. Harapan hidup perempuan adalah 54 tahun pada 

tahun 1980, kemudian 64 tahun pada tahun 1990, dan 70 tahun pada tahun 

2000, sedangkan harapan hidup bagi laki-laki adalah 50 tahun pada tahun 

1980, 61 tahun pada tahun 1990, dan 65 tahun pada tahun 2000. Dengan 

semakin meningkatnya taraf hidup dan pelayanan kesehatan di Indonesia, 

akan membuat populasi orang yang berusia lanjut di Indonesia semakin 

meningkat (Halim, 2008). 

Pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia tercatat sebagai 

paling pesat di dunia dalam kurun waktu tahun 1990-2025. Jumlah lansia pada 
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tahun 2002 yaitu sekitar 16 juta orang, akan menjadi 25,5 juta pada tahun 

2020. Hal ini berarti bahwa jumlah lansia di Indonesia akan berada di 

peringkat empat dunia di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat (Darmojo, 

2002). 

Secara psikologis lanjut usia adalah fase usia yang memiliki kebutuhan 

dan karakteristik tersendiri yang unik berbeda dengan fase-fase perkembangan 

sebelumnya. Secara umum individu memiliki keunikan, yang artinya 

sekalipun mereka sama-sama lanjut usia tapi mereka pasti memiliki  

karakteristik yang berbeda (Depsos, 2006). 

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang mempunyai bentangan 

kegiatan yang sangat luas yaitu antara lain berjalan, berbicara, membaca dan 

seterusnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang dalam 

kehidupannya tidak bisa hidup sendiri sehingga membentuk kesatuan hidup 

yang dinamakan masyarakat (Notoatmojo, 2005). Alwisol (2004) 

menambahkan manusia sebagai sistem yang kompleks, memakai energi untuk 

berbagai tujuan seperti bernafas, bergerak, mengamati dan mengingat. 

Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa lanjut 

usia akan mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan 

yaitu perubahan penampilan dan perubahan bagian dalam tubuh seperti 

misalnya sistem syaraf otak, perubahan panca indera seperti penglihatan, 

pendengaran, perasaan, dan perubahan motorik. Perubahan-perubahan tersebut 

pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan dan psikis yang 

akhirnya akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka. 
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Sehingga secara umum akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari 

(Suhartini, 2004). 

Lanjut usia merupakan usia yang penuh kemandirian baik dalam tingkah 

laku kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga kesehatan fisik, mental, spiritual, 

ekonomi dan sosial, seseorang dapat memilih masa tua yang lebih 

membahagiakan, terhindar dari masalah kesehatan (Astuti 2007). Suhartini 

(2004) menambahkan dengan kondisi yang sehat mereka dapat melakukan 

aktivitas apa saja tanpa meminta bantuan orang lain, atau sesedikit mungkin 

tergantung kepada orang lain.  

Apabila ketergantungan tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan 

beberapa akibat seperti gangguan sistem tubuh, timbulnya penyakit, 

menurunnya Activity of Daily Living (ADL). Penurunan Activity of Daily 

Living (ADL) disebabkan oleh persendian yang kaku, pergerakan yang 

terbatas, waktu bereaksi yang lambat, keseimbangan tubuh yang jelek, 

gangguan peredaran darah, keadaan yang tidak stabil bila berjalan, gangguan 

penglihatan dan gangguan pendengaran (Setiabudi dan Hardywinoto, 1999). 

Panti Wredha Darma Bhakti Pajang merupakan salah satu tempat untuk 

merawat lanjut usia di Karesidenan Surakarta. Di Panti Wredha Darma Bhakti 

Pajang terdapat 88 orang lanjut usia. Sebagian besar dari mereka mempunyai 

pendidikan yang rendah (Sekolah Dasar). Dilihat dari status perkawinan 

mereka, mereka banyak yang hidup sendiri (baik janda, duda, tanpa keluarga). 

Diantara 88 lanjut usia tersebut, ada sekitar 22 orang lanjut usia yang berada 

di ruang isolasi. Di ruang isolasi mereka banyak membutuhkan bantuan dalam 
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melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti mengenakan dan melepas pakaian, 

mandi, berpindah dari kursi roda ke tempat tidur atau sebaliknya, makan dan 

minum, BAK dan BAB, personal toilet mereka membutuhkan bantuan dan 

pengawasan dari petugas panti dan sesama lansia, kemudian jalan di 

permukaan datar mereka dapat melakukannya sendiri dengan menggunakan 

tongkat atau rambatan pada tembok. 

Lanjut usia di Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta mempunyai 

rata-rata usia 60 tahun ke atas. Dengan semakin bertambahnya usia mereka 

maka semakin berkurangnya kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas 

sehari-harinya,  kemudian dilihat dari jenis kelaminnya lanjut usia pria lebih 

mandiri dibandingkan dengan lanjut usia wanita, hal ini dapat dilihat dari 

jumlah lanjut usia yang berada di ruang isolasi ada 19 orang lanjut usia wanita 

dan 3 orang lanjut usia pria. Lanjut usia yang mandiri ada sekitar 66 orang. 

Dengan pekerjaan masa lalu mereka yang umumnya monoton, dan tidak 

berkembang mengakibatkan mereka tidak puas dengan pekerjaannya dan 

bergantung pada keluarganya.   

 Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara  

karakteristik personal dengan kemandirian dalam Activity of Daily Living 

(ADL) pada lansia di Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diambil perumusan masalah yaitu : “ Adakah hubungan antara karakteristik 



 5

personal dengan kemandirian dalam Activity of Daily Living (ADL) pada 

lansia di Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta ?”    

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara karakteristik personal dengan kemandirian dalam Activiy of Daily 

Living (ADL) pada lansia di Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta. 

 Tujuan khusus :  

1. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan kemandirian dalam 

Activity of Daily Living (ADL) pada lanjut usia di Panti Wredha Darma 

Bhakti Pajang Surakarta. 

2. Mengetahui hubungan antara umur dengan kemandirian dalam Activity of 

Daily Living (ADL) pada lanjut usia di Panti Wredha Darma Bhakti 

Pajang Surakarta. 

3. Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemandirian 

dalam Activity of Daily Living pada lanjut usia di Panti Wredha Darma 

Bhakti Pajang Surakarta. 

4. Mengetahui hubungan antara status perkawinan dengan kemandirian 

dalam Activity of Daily Living (ADL) pada lanjut usia di Panti Wredha 

Darma Bhakti Pajang Surakarta. 

5. Mengetahui hubungan antara pekerjaan masa lalu dengan kemandirian 

dalam Activity of  Daily Living (ADL) pada lanjut usia di Panti Wredha 

Darma Bhakti Pajang Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

masyarakat khususnya lansia, bagi peneliti, bagi instansi pemerintahan 

maupun swasta dan bagi institusi pendidikan tinggi keperawatan. 

 1. Bagi Komunitas Khusus ( Lansia)  

   Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan pada lanjut 

usia dalam melakukan Activity of Daily Living (ADL) di panti Wredha 

Darma Bhakti Pajang Surakarta.  

 2. Bagi Peneliti 

  Bagi peneliti memberikan pengalaman dan wawasan dalam penelitian 

yang akan dilakukan  

 3. Bagi Instansi Pemerintahan maupun Swasta  

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada 

penyelenggara pelayanan kesehatan terutama perawat dan keluarga lanjut 

usia bahwa lanjut usia juga merupakan bagian dari sasaran yang harus 

diberikan perhatian terutama pada proses keperawatan agar dapat 

dijadikan landasan dalam merencanakan Asuhan Keperawatan pada lansia. 

4. Bagi Institusi Pendidikan Tinggi Keperawatan 

 Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai 

bahan pertimbangan untuk  penelitian lebih lanjut.  
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E. Keaslian Penelitian 

  Penelitian yang menyangkut tentang lanjut usia saat ini semakin pesat dan 

berkembang  akan tetapi penelitian tentang hubungan antara karakteristik 

personal  dengan kemandirian dalam Activity of Daily Living (ADL) pada 

lansia  sejauh pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan, adapun penelitian 

yang mendukung penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Setyowati (2007) dengan judul penelitian :    “Pengaruh 

Pemberian Penyuluhan Kesehatan Terhadap Perubahan Pengetahuan dan 

Sikap Tentang Activity of Daily Living (ADL) pada lansia di Dukuh Tegal 

Ombo Kalijambe Sragen.” Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan eksperimen korelasional. Data yang 

terkumpul di analisis dengan statistik parametrik teknik bivariat yaitu 

dengan uji independent t test dan paired sampel t test. Penelitian 

dilaksanakan di Dukuh Tegal Ombo Kecamatan Sragen dengan sampel 

sebanyak 72 orang lansia yang terdiri dari 36 orang lansia yang diberikan 

penyuluhan kesehatan dan 36 orang lansia tidak diberikan penyuluhan 

kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan 

dapat meningkatkan pengetahuan lansia tentang ADL.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan Setyowati yaitu meneliti 

tentang pemberian penyuluhan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan 

dan sikap, dan penelitian dilakukan di Dukuh Tegal Ombo Sragen, jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan eksperimen korelasional tetapi 
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peneliti memfokuskan penelitian tentang karakteristik personal lanjut usia 

di Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta.   

2. Penelitian Firmannulah (2007) dengan judul penelitian : “Hubungan 

Antara Tingkat Depresi Dengan Kemampuan Aktivitas Dasar Sehari-Hari 

Pada Lansia Di PSTW Budhi Luhur Yogyakarta”. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik kolerasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dengan interpretasi 

korelasi negatif antara tingkat depresi dengan kemampuan aktivitas sehari-

hari pada lanjut usia di Panti Sosial Tresna Wredha unit Budhi Luhur 

Yogyakarta.  

Perbedaan penelitian adalah variabel yang diteliti yaitu tingkat depresi, 

dan penelitian dilakukan di PSTW Budhi Luhur Yogyakarta dengan 

mengambil sampel sebanyak 44 orang lanjut usia tetapi peneliti 

memfokuskan penelitian tentang karakteristik personal pada lanjut usia di 

Panti Wredha Darma Bhakti Pajang Surakarta dengan mengambil sampel 

sebanyak 46 orang.  

3. Penelitian Ardiyanti (2009) dengan judul penelitian : “ Hubungan Antara 

Senam Lansia Dengan Kemandirian Melakukan Aktivitas Dasar Sehari-

hari di PSTW Unit Budhi Luhur Kasongan Bantul Yogyakarta”.  Jenis 

penelitiannya adalah inferensial analitik kuantitatif. Hasil penelitian senam 

lansia dalam kategori sangat baik (90,57%). Kemandirian melakukan 

aktivitas dasar sehari-hari dalam kategori mandiri (96,23%).  
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Perbedaan penelitian adalah jenis penelitiannya yaitu inferensial analitik 

kuantatif dan variabel yang diteliti yaitu senam lansia, dan penelitiannya 

dilakukan di PSTW Budhi Luhur Kasongan Bantul Yogyakarta tetapi 

peneliti memfokuskan penelitian tentang karakteristik personal dengan 

desain deskriptif correlative dan penelitian dilaksanakan di Panti Wredha 

Darma Bhakti Pajang Surakarta. 

    

 

 

 

 

 

 

 


