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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Peningkatan dari usia harapan hidup merupakan salah satu dampak dari 

perbaikannya tingkat kesehatan dan kondisi sosial yang tergambar dari meningkatnya 

jumlah penduduk dari tahun ketahun. Berkaitan dengan jumlah lansia yang semakin 

meningkat memungkinkan adanya masalah kesehatan yang khas dan biasa terjadi pada 

lansia. Peningkatan jumlah lansia mempengaruhi aspek kehidupan mereka antara lain 

perubahan fisik, biologis, psikologis, sosial dan berbagai masalah degenerative lainnya 

akibat masa penuaan. Peningkatan jumlah lansia juga memberikan perhatian khusus yang 

berkaitan dengan perubahan system kardiovaskuler terutama hipertensi yang umum 

terjadi pada lansia (Rohmawati et al, 2015).  

Sedangkan hipertensi merupakan penyebab utama untuk penyakit jantung dan 

kematian secara global, sekitar 80% dari kematian ini terjadi di Negara dengan 

penghasilan rendah dan menengah, diperkirakan pada tahun 2020 angka kematian 

tertinggi terjadi pada penyakit tidak menular seperti hipertensi dan penyakit jantung 

lainnya (Liu et al, 2017). hipertensi dengan prevalensi di seluruh dunia terjadi sekitar 1,39 

miliar orang yang mana 31% diantaranya mewakili semua orang dewasa, hal ini 

menunjukkan peningkatan prevalensi global sebesar 5,2% antara tahun 2000 dan 2010 

(Bloch, 2016). Dari data kemeterian kesehatan RI pada tahun 2013 sebanyak 25,8% 

penduduk Indonesia mengalami hipertensi dan tersebar di seluruh daerah (Depkes, 

2103). Dinas kesehatan kota Malang menyebutkan, dari 43.885 orang yang dilakukan 

pengukuran tekanan darah, terdapat sebanyak 35,92% atau 15.765 orang  mengalami 
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hipertensi, mayoritas perempuan dengan 11.762 orang dan laki-laki dengan 4.003 orang. 

Hal ini diakitkan dengan adanya faktor psikologis dari penderita terutama pada usia 

lanjut (Dinkes Kota Malang, 2014). 

Apabila masalah hipertensi terus terjadi dan dirasakan oleh lansia maka dapat 

memiliki kecendrungan mengalami depresi, sedangkan depresi merupakan bagian dari 

masalah kesehatan mental yang mana depresi termasuk dalam gejala umum dan hampir 

mempengaruhi seperempat dari populasi orang dewasa dengan faktor resiko dari 

kardiovaskular (Ho et al, 2015). Selain itu menurut (Chalise, 2014), kejadian depresi sering 

di kaitkan dengan terjadinya masalah kesehatan yang mana termasuk di antaranya 

gangguan dalam berbagai funngsi kongnitif, gangguan fungsional, kecacatan, penurunan 

kualitas hidup, meningkatkan angka kejadian bunuh diri dan efek negatif pada saat 

pemulihan dari penyakit lainnya. (Irawan, 2013), juga mengutarakan bahwa depresi pada 

lansia ditandai dengan terjadinya perubahan mood yang menetap serta terganggunya 

aktivitas sehari-hari yang dimana mengakibatkan lansia sering mengalami adanya keluhan 

nyri fisik, kecemasan dan terjadi perlambatan dalam proses berfikir serta mengalami 

perubahan dalam perasaan dan perubahan dalam berprilaku. 

Sedangkan depresi merupakan kontributor penting bagi beban penyakit global, 

survey pernah dilakukan terkait tentang kesehatan mental pada dunia yang di kalukan 

pada 17 negara, dalam survey tersebut menemukan bahwa rata-rata sekitar 1 dari 20 

orang dilaporkan mengalami depresi dan diperkirakan bahwa depresi mepengaruhi 350 

juta orang diseluruh dunia (Li et al, 2015). Populasi global dengan depresi pada tahun 

2015 diperkirakan mencapai 4,4%. Depresi lebih sering terjadi pada perempuan (5,1%) 
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dibandingkan dengan laki-laki (3,6%). Kejadian depresi akan meningkat di usia lanjut 

dengan prevalensi (7,5%) pada perempuan dan (5,5%) pada laki-laki dengan rentang usia 

55-74 tahun, anak-anak dan remaja usia dibawah 15 tahun memiliki tingkat depresi yang 

rendah. Prevalensi berdasarkan Negara, Indonesia memiliki tingkat depresi sebesar 6.6% 

(WHO, 2017). 

Sebuah penelitian juga dilakukan oleh Stanetic et al (2017), pada 200 pasien dengan 

masalah hipertensi yang terdaftar di pusat kesehatan Banja Luka, Bosnia dan 

Herzegovina, dalam penelitian tersebut 70 diantaranya usia < 65 tahun dan 130 usia > 65 

tahun dengan durasi kejadian hipertensi <10 tahun (44 depresi dari 109 pasien), 11-20 

tahun (28 depresi dari 49 pasien) dan >21 tahun (20 depresi dari 42 pasien). Kejadian 

depresi pada pasien hipertensi dengan usia <65 tahun sebanyak 20 dari 70 pasien 

sedangkan untuk usia >65 tahun kejadian depresi sebanyak 72 dari 130 pasien dan secara 

keseluruhan 46,0% pasien menunjukkan adanya gejala depresi yang secara signifikan 

dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia dan durasi penyakit. 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada tanggal 13 Februari 2018 didapatkan 

data dari dinas kesehatan kota Malang, pada tahun 2017 di puskesmas Cisadea 

didapatkan pasien hipertensi baru laki – laki 345 orang  dan pasien lama laki – laki 273 

orang, sedangkan pasien baru perempuan didapatkan 713 orang dan pasien lama 

perempuan 421 orang dengan rentang usia 55-70 tahun lebih. Sedangkan data dari 

puskesmas Cisadea terdapat 205 lansia yang mengalami hipertensi pada bulan April 2018 

Peneliti melakukan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 3 mei 2018 di wilayah 

kerja Puskemas Cisadea Kota Malang, dengan cara mewawancarai 12 lansia yang datangg 
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pada saat posyandu di RW 06 purwantoro dan secara umum lansia di RW 06 purwantoro 

menyatakan sering merasa khawatir akan terhadap masalah kesehatan yang dialami, 

mudah merasa gelisah, lansia juga mengatakan tidak punya banyak harapan dan hanya 

bisa pasrah terhadap keadaanya yang sekarang, lansia merasa lebih senang tinggal 

dirumah daripada harus keluar melakukan kegiatan lain, mereka juga mengatakan 

kesulitan dalama beristirahat ataupun saat ingin tidur ketika dalam keadaan suasana hati 

yang tidak tenang. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mencari 

korelasi/hubungan bahwa masalah fisik yaitu hipertensi yang terjadi pada lansia 

berpotensi untuk memicu munculnya permasalahan yang lebih berat yaitu depresi dan 

hal ini sering terjadi oleh lansia di Negara lain ataupun di Indonesia. 

1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“bagaimana hubungan antara hipertensi terhadap tingkat depresi lansia” 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara hipertensi terhadap tingkat depresi lansia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi hipertensi pada lansia di puskesmas Cisadea. 

2. Mengidentifikasi depresi pada lansia di puskesmas Cisadea. 

3. Mengidentifikasi hubungan antara hipertensi dengan tingkat depresi lansia di 

puskesmas Cisadea. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi profesi lain dalam 

meningkatkan pembelajaran terkait dengan depresi dikalangan masyarakat terutama 

lansia. 

1.4.2 Manfaat praktis 

2 Bagi responden dan masyarakat luas 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi responden dan masyarakat luas 

dalam menambah pengetahuan mengenai tanda-tanda depresi yang dialami oleh 

lansia dikaitkan dengan kejadian hipertensi. 

3 Bagi keperawatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian literatur pembelajaran khususnya 

bidang pendidikan keperawatan komunitas untuk melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat khususnya lansia yang mengalami depresi karena hipertensi yang 

dialami. 

3.1 Keaslian penelitian 

1. Penelitian yang di lakukan Ma et al (2015) dengan judul “risk factors for depression 

among elderly subjects with hypertension living at home in China” penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor resiko depresi pada populasi hipertensi di Cina dengan 

populasi sampel sebanyak 1.064 lansia berusia > 60 tahun yang tinggal di daerah 

perkotaan, pinggiran kota dan daerah pegunungan. Hasil dari penelitian ini 

ditemukan kejadian depresi lebih tinggi di daerah pedesaan, kondisi buta huruf, 

berpenghasilan rendah, riwayat kesehatan yang menimbulkan stress, pola tidur dan 
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status fungsional yang buruk. Analisa yang dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara hipertensi secara signifikan dapat menyebabkan depresi pada kondisi buta 

huruf, riwayat kesehatan yang menimbulkan stress, pola tidur dan status fungsional 

yang buruk. Perbedaan dari peniliti diatas dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah jenis kuisioner untuk depresi menggunakan GDS (Geriatric 

Depression Scale) dan lokasi penelitian responden yang akan peneliti ambil berada di 

daerah pinggiran kota Malang. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ho et al (2015) dengan judul “association of anxiety and 

depression with hypertension control: A U.S multi-disciplinary group practice observational 

study” penelitian ini bertujuan untuk mengefaluasi tingkat kejadian hipertensi pada 

pasien dengan ansietas dan depresi dibandingkan dengan pasien tanpa diagnose 

kesehatan mental. Analisis retrospektif dilakukan selama 4 tahun dari 2008-2011 

pada 4.362 pasien berusia > 18 tahun, secara keseluruhan 13% (n=573) pasien 

yang mengalami konsisi ansietas dan depresi memiliki tingkat kontrol hipertensi 

lebih cepat dibandingkan dengan tanpa diagnosis ansietas dan depresi. Perbedaan 

dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

pada kelompok usia lansia yang mengalami hipertensi. 

 


