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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 

(enam puluh) tahun ke atas (UU Nomor 13 Tahun 1998). Populasi lansia 

tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk usia lebih muda. Persentase lansia 

di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, 

terdapat 9,27 persen atau sekitar 24,49 juta lansia dari seluruh penduduk. 

Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terdapat 

8,97 persen (sekitar 23,4 juta) lansia di Indonesia. Kenaikan ini diperkirakan 

akan terus terjadi untuk beberapa tahun ke depan, walaupun jumlah serta 

komposisi penduduk sebenarnya sangat dinamis dan tergantung pada tiga 

proses demografi yang tidak dapat diprediksi secara pasti yaitu kelahiran, 

kematian, dan migrasi. Perubahan ini juga tentu akan berdampak pada 

pergeseran struktur umur penduduk dan akan mempengaruhi berbagai lini 

kehidupan negara (BPS, 2018). 

Peningkatan jumlah lansia di Indonesia tentunya perlu mendapat 

perhatian yang serius dari pemerintah berkaitan dengan pelayanan sosial dan 

pelayanan kesehatan terkait dengan proses menua. Lansia membutuhkan 

perhatian khusus dalam kesehatan, kemandirian, perawatan, dan penghargaan. 

Alasan lansia membutuhkan perhatian khusus dikarenakan masalah pada 

lansia dimasukkan ke dalam “Empat Besar” penderitaan geriatrik yaitu 

mempunyai masalah yang kompleks, tidak ada pengobatan sederhana, 

penurunan kemandirian, dan membutuhkan bantuan orang lain dalam 

perawatan (Jafar et al., 2011).  

Perawatan Iansia dibutuhkan persiapan yang baik. Kesehatan jasmani dan 

mental, merupakan syarat yang sangat dominan untuk menentukan 

kesejahteraan di masa Iansia. Lansia tidak akan terlepas dari aspek sosio-

psikologi. Sebagai individu, lansia mengenal dirinya baik kemampuan, 

ketrampilan, kelebihan, kekurangan, ilmu pengetahuan yang dimilikinya. 



2 

 

 

Lansia pun mengerti akan apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukannya. 

Lansia menggunakan kemampuan psikologisnya dalam hubungannya dengan 

individu lain. Memberi dan menerima dukungan psikologis dan sosial 

merupakan hal yang selalu ada dalam hubungan antar manusia. Hubungan 

antar individu berdasarkan kemampuan ini yang disebut aspek 

sosialpsikologis (Prawitasari, 2016). 

Lanjut usia sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan 

manusia yang merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dihindari oleh 

setiap individu. Perubahan-perubahan fisologis maupun psikososial, akan 

berpotensi pada masalah kesehatan baik fisik maupun psikologis. Salah satu 

masalah psikologis yang sering terjadi pada lanjut usia pada kondisi 

kehidupan sosial adalah kecemasan (Annisa & Ifdil, 2016). Yusuf (2009) 

mengemukakan kecemasan adalah suatu ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak 

aman, tidak matang, dan kekurangmampuan dalam menghadapi tuntutan 

realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Senada 

dengan itu, Sarwono (2012) menjelaskan kecemasan merupakan takut yang 

tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya.  

Kecemasan sebagai kondisi patologis, yang melibatkan reaksi yang 

tidak diinginkan atau tidak wajar dalam perilaku maupun neurovegetatif. 

(Stolerman & Price, 2015). Kecemasan dapat dikatakan normal jika tingkat 

kecemasan tersebut tidak berlebihan, tetapi jika sudah parah dapat menjadi 

masalah serius (Huberty, 2012). Kecemasan seseorang dapat dipengaruhi oleh 

masalah kesehatan yang dialaminya (Stuart, 2013). Semakin bertambah umur 

seseorang semakin banyak pula penyakit yang muncul dan sering diderita 

khususnya pada lansia atau lanjut usia. Pada usia lanjut akan terjadi berbagai 

kemunduran pada organ tubuh, oleh sebab itu para lansia mudah sekali terkena 

penyakit seperti hipertensi (Andriana, 2013). Hipertensi atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan penyakit darah tinggi dikategorikan sebagai the silent 

disease karena penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi 

sebelum memeriksakan tekanan darahnya (Purnomo, 2009).  
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Penderita hipertensi menjadi cemas disebabkan penyakit hipertensi 

yang cenderung memerlukan pengobatan yang relatif lama, terdapat risiko 

komplikasi dan dapat memperpendek usia (Hawari, 2013). Kecemasan 

memicu aktivasi dari hipotalamus yang mengendalikan dua sistem 

neuroendrokrin, yaitu sistem saraf simpatis memicu peningkatan aktivasi 

berbagai organ dan otot polos salah satunya meningkatkan kecepatan denyut 

jantung serta pelepasam epinefrin dan noreepinefrin ke aliran darah oleh 

medula adrenal (Sherwood, 2010). Pada penelitian Aggelopoulou et al. (2017) 

Faktor yang berkaitan dengan kualitas hidup yang buruk dan tingkat 

kecemasan dan depresi adalah usia semakin tua, tingkat pendidikan yang 

rendah, pengangguran, situasi ekonomi miskin dan masalah kesehtan. 

Penelitian Hermawan et al., (2019) menunjukkan bahwa responden 

yang tidak memiliki kecemasan 33,3%, responden dengan tingkat kecemasan 

ringan 26,7%, responden dengan tingkat kecemasan sedang 26,7% dan 

responden dengan tingkat kecemasan berat 13,3%. Tidak ada hubungan antara 

usia dan jenis kelamin dengan kecemasan pada pasien hipertensi. Ada 

hubungan antara pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan dengan pasien 

hipertensi kecemasan. 

Penelitian Sukma (2018) tingkat kecemasan pada penderita dewasa 

sebagian besar adalah ringan. Tingkat kecemasan pada penderita Hipertensi 

terbagi menjadi dua hasil yaitu ringan dan sedang. Gambaran tingkat 

kecemasan yang didapatkan meliputi kecemasan ringan 75,0% dan kecemasan 

sedang 25%. 

Penelitian Nifatantya (2019) Tingkat kecemasan penderita hipertensi 

berhubungan terbalik dengan umur. Semakin muda umur penderita hipertensi, 

semakin tinggi tingkat kecemasannya. Rata-rata tingkat kecemasan penderita 

hipertensi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, meskipun tidak berbeda 

secara signifikan. Dan Secara umum, penderita hipertensi pada penelitian ini 

mempunyai tingkat kecemasan yang rendah. 

Penelitian Laksita (2016) ada hubungan yang signifikan antara lama 

hipertensi dengan tingkat kecemasan responden. Semakin lama responden 
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mengalami hipertensi maka semakin tinggi tingkat kecemasan yang dirasakan 

responden dengan jumlah responden dengan lama hipertensi kurang dari 7 

tahun yang tidak cemas sebanyak 20 orang. Jumlah responden dengan lama 

hipertensi kurang dari 7 tahun yang cemas sebanyak 2 orang. Jumlah 

responden dengan lama hipertensi lebih dari 7 tahun yang tidak cemas 

sebanyak 2 orang. Jumlah responden dengan lama hipertensi lebih dari 7 tahun 

yang cemas sebanyak 14 orang. 

Kecamatan Kartasura merupakan salah satu Kecamatan dari 12 

kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Populasi lansia berusia lebih dari 60 

tahun berdasarkan Laporan Program Kesehatan Lansia Puskesmas Kartasura 

adalah 11.628 jiwa (Data Kesehatan Lansia Puskesmas Kartasura, 2018). Data 

yang di peroleh dari Puskesmas Kartasura pada bulan Agustus tahun 2019 

didapatkan data 10 penyakit terbesar pada pra lansia dan lansia yang 

merupakan peringkat pertama adalah hipertensi yaitu sejumlah 292 lansia 

penderita hipertensi. 

Studi pendahuluan di Puskesmas Kartasura dalam hasil wawancara 

dengan 10 lanjut usia yang ada, mereka mengungkap bahwa penyakit 

hipertensi yang di deritanya membuat mereka mengalami kecemasan karena 

takut akan komplikasi. Tanda-tanda kecemasan yang mereka rasakan antara 

lain yaitu jantung berdebar-debar, mudah marah, mudah gelisah, dan sakit 

kepala tegang. Penelitian ini penting dilakukan karena mengingat lansia 

merupakan tahap akhir dari suatu kehidupan manusia. Sehingga perlu di kaji 

lebih dalam mengenai kesehatan mental lansia khususnya penderita hipertensi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan rumusan 

masalah yaitu gambaran kecemasan pada lansia penderita hipertensi di 

Puskesmas Kartasura.  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan pada lansia penderita 

Hipertensi di Wilayah Puskesmas Kartasura. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui karakteristik responden meliputi usia, jenis 

kelamin, status pekerjaan, status perkawinan dan lama menderita di 

wilayah Puskesmas Kartasura. 

b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan pada lansia penderita Hipertensi 

meliputi usia, jenis kelamin, status pekerjaan, status perkawinan dan 

lama menderita di wilayah Puskesmas Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengaja 

terhadap mata ajaran yang berhubungan dengan tingkat kecemasan 

maupun lansia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian sejenis 

bagi mahasiswa kesehatan maupun tenaga kesehatan. 

2. Manfaat Praktisi 

1) Memberikan masukan kepada tenaga kesehatan tentang masalah 

kesehatan terutama mengenai tingkat kecemasan lansia penderita 

penyakit hipertensi. 

2) Memberikan masukan dalam meningkatkan kesehatan terutama 

mengenai tingkat kecemasan lansia penderita penyakit hipertensi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Dewi (2016). Gambaran Kecemasan Pada Lanjut Usia (Lansia) Hipertensi 

di Posbindu “Sumber Sehat” di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah di 
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lakukan hasilnya dari 60 responden sebanyak 38 responden (60,3%) 

memiliki kecemasan sedang,25 responden (39,7%) memiliki kecemasan 

berat. Perbedaan dari penelitan ini adalah sampel penelitian sebesar 60 

responden dengan menggunakan teknik Purposive sampling. 

2. Kati et al., (2018). Gambaran Emosi dan Tingkat Kecemasan pada Pasien 

Hipertensi di Puskesmas Bahu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

gambaran tingkat kecemasan yang didapatkan ialah kecemasan ringan 

sebanyak 23 orang (29,5%), kecemasan berat 21 orang (26,9%), 

kecemasan sedang 20 orang (25,6%), tidak ada kecemasan sebanyak 10 

orang (12,8%), dan kecemasan berat sekali sebanyak 4 orang (5,1%). 

Perbedaan dari penelitian ini adalah jumlah variabel yang di teliti dan alat 

ukur kecemasan menggunakan kuisioner HARS. 

3. Sukma (2018). Gambaran Tingkat Kecemasan Penderita Hipertensi Di 

Wilayah Puskesmas Kartasura. Gambaran tingkat kecemasan yang 

didapatkan meliputi kecemasan ringan sebanyak 63 (75,0%) dan 

kecemasan sedang sebanyak 21 (25%). Perbedaan penelitian yaitu 

penelitian ini responden yang tertuju umum, tekhnik pengambilan sampel 

yaitu accidental samping dan menggunakan kuisioner HARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


