
 

 

 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses penuaan merupakan siklus alami dalam kehidupan manusia. Proses 

penuaan lazimnya diikuti dengan terjadinya penurunan kondisi fisik dan 

psikologis (Jamaluddin, 2012). Penurunan kondisi fisik dan psikologis berdampak 

pada timbulnya perasaan terkucil, rendah diri, tidak berguna, kesepian, dan lain 

sebagainya. Bila keadaan tersebut berlangsung lama dan tidak diatasi maka akan 

cenderung terjadi depresi (Suardiman, 2011). 

Mas’ud 2009, berpendapat bahwa keberadaan lansia seringkali dianggap 

sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat. Disebutkan pula oleh Mas’ud bahwa 

di berbagai negara berkembang, lansia dititipkan pada panti-panti jompo bahkan 

ada yang dibiarkan terlantar. Mas’ud menambahkan bahwa adakalanya dijumpai 

lansia yang hidup seorang diri, ada pula yang ditampung di panti-panti sosial. 

Keadaan di atas tidak jarang menyebabkan interaksi sosial pada lansia menjadi 

berkurang intensitasnya. Hal ini menyebabkan lansia mengalami perasaan 

terkucil, kesepian dan isolasi sosial sehingga terhambat untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari. Dampak dari perasaan terkucil yang dialami lansia tersebut berupa 

terganggunya kesehatan mental seperti depresi (Suardiman, 2011). 

Di Indonesia, pada tahun 2009, jumlah penduduk lansia yang berusia 60 

tahun ke atas mencapai 7,18 % dimana provinsi yang memiliki jumlah penduduk 

lansia terbesar adalah Jawa dan Bali (Irawan, 2013). Pada tahun 2010, 

diperkirakan penduduk lansia mencapai 23,9 juta (9,77 %) dengan usia harapan 

hidup 67,4 tahun. Pada tahun 2020, diperkirakan bisa mencapai 28,8 juta (11,34 



 

 

 

2 
 

%) dengan usia harapan hidup 71,1 tahun. Irawan mengungkapkan angka kejadian 

depresi pada lansia diperkirakan mencapai 1-2 %, pada perempuan 1,4 % dan 

pada laki-laki 0,4 % (Irawan, 2013). Penelitian oleh Licinio menunjukkan variasi 

angka depresi sekitar 0,4-35 % dengan rata-rata prevalensi depresi mayor 1,8 % 

dan depresi minor 9,8 % (Licinio, 2005). Pada perempuan didapatkan lebih 

banyak yang terkena depresi disebabkan karena adanya penurunan hormon 

estrogen. Dimana estrogen ini berfungsi untuk meningkatkan degradasi dari 

monoamin oksidase  sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kadar 

serotonin yang berguna untuk memperbaiki mood, bila estrogen ini rendah maka 

akan mempengaruhi kondisi mood termasuk terjadinya depresi (Douma, S.L et 

al., 2005).  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar asrama 

Tulungagung yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan 

salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 

pada lansia. Panti ini memiliki kapasitas sekitar 135 orang dibagi menjadi asrama 

Blitar (55 orang) dan asrama Tulungagung (80 orang). Peneliti mengambil tempat 

di asrama Tulungagung agar memudahkan dalam pengambilan sampel dimana 

jumlah lansia laki-laki 31 orang dan lansia wanita 49 orang. Dari hasil wawancara 

dengan pembimbing UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar Asrama 

Tulungagung tersebut diketahui bahwa sebagian besar lansia yang berada di panti 

tersebut mengalami perasaan tertekan yang disebabkan karena kurangnya 

kunjungan keluarga, ketidakcocokan dengan teman, dan lain sebagainya. Lansia 

di panti ini juga mendapat bermacam-macam bimbingan diantaranya bimbingan 

fisik (makan, pakaian, asrama, kesehatan), bimbingan mental (kerohanian, 
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peribadatan, budi pekerti, kedisiplinan), bimbingan sosial (bimbingan sosial 

individu, kelompok dan masyarakat), bimbingan keterampilan (merajut, 

menganyam, berkebun, merangkai) serta hiburan untuk menghilangkan perasaan 

terkucil dan tertekan yang dimiliki (Survei pendahuluan di UPT Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia Blitar Asrama Tulungagung, 2014). 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Hubungan Antara Perasaan Terkucil dengan Depresi pada Lansia 

Wanita di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar 

Asrama Tulungagung. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Adakah hubungan antara perasaan terkucil dengan depresi pada lansia wanita 

di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar Asrama 

Tulungagung ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara perasaan terkucil dengan depresi pada 

lansia wanita di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar 

Asrama Tulungagung. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui karakteristik skor perasaan terkucil pada lansia wanita di 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar 

Asrama Tulungagung. 



 

 

 

4 
 

2. Mengetahui karakteristik derajat depresi pada lansia wanita di Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar Asrama 

Tulungagung. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat masyarakat 

Dapat digunakan sebagai pengetahuan bahwa perasaan terkucil pada 

lansia wanita bisa memicu terjadinya depresi. 

1.4.2 Manfaat akademik 

Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai lansia 

wanita dan hubungannya dengan depresi. 


