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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hak bagi setiap individu termasuk lansia. Berdasarkan 

UU No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, 

psikis, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup 

secara produktif. Peningkatan kesehatan memiliki dampak terhadap terjadinya 

penurunan angka kesakitan, angka kematian serta peningkatan usia harapan hidup 

(UHH). Hasil sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 – 2015, UHH di Indonesia meningkat dari 

68,6 tahun menjadi 70,8 tahun dan proyeksi tahun 2030-2035 mencapai 72,2 tahun 

(Infodatin Lansia, 2016) dan selanjutnya diproyeksikan terus bertambah, 

mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan di masa 

yang akan datang. Pada tahun 2020, jumlah penduduk lansia Indonesia 

diproyeksikan mencapai 28 juta orang dengan UHH 71 tahun (Depsos, 2008). Usia 

harapan hidup atau UHH erat kaitannya dengan lansia. Menurut UU RI no. 13 tahun 

1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia merupakan seseorang yang telah 

mencapai usia 60 tahun ke atas  

Menurut Kementerian Kesehatan RI, Indonesia termasuk salah satu negara 

dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus penduduk pada 

tahun 2010, jumlah lanjut usia di Indonesia yaitu sebesar 18,1 juta jiwa (7,6% dari 

total penduduk). Pada tahun 2014, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia 

menjadi 18,781 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2025, jumlahnya akan 

mencapai 36 juta jiwa. 

Lansia dihubungkan dengan keberadaan suatu panti lansia. Keberadaan lansia 

di suatu keluarga menjadi suatu beban tersendiri selain kesibukan atas suatu 

pekerjaan anggota keluarga, sehingga tidak mampu merawat dan mengurus 

kebutuhan lansia tersebut. Pemikiran tersebut menciptakan sebuah pandangan 

bahwa panti lansia adalah alternatif yang terbaik untuk mengurus kebutuhan sehari-

hari para lansia. Sehingga beberapa lansia dititipkan keluarga di suatu panti lansia 

(Hawari, 2004). Panti lansia merupakan wadah atau tempat untuk para lanjut usia, 
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dimana seluruh kebutuhan para lansia disediakan oleh pengurus panti untuk 

membantu lansia di hari tua yang mengalami penambahan usia (Darmodjo dan 

Martono, 1999).  

Semakin bertambahnya usia, maka akan terjadi penurunan fungsi tubuh karena 

adanya proses penuaan atau disebut dengan degenerative (Kementerian Kesehatan 

RI, 2104). Proses degenerative yang terjadi pada lansia, antara lain penurunan 

kekuatan sebesar 88%, elastisitas tubuh sebesar 64% , penurunan fungsi indera yang 

meliputi; pendengaran 67%, pengelihatan 72%, serta daya ingat 61% (Zuhdi, 2000). 

Penurunan fungsi daya ingat serta pengelihatan merupakan indikator dalam 

terjadinya kesalahan penggunaan obat. Berdasarkan Hajjar, H., dan Cafiero, 2007., 

penggunaan obat pada pasien lanjut usia dalam sehari dapat mengonsumsi obat 

sebanyak dua sampai sembilan obat. Penggunaan obat dalam jumlah banyak atau 

disebut dengan polifarmasi rentan terjadi peningkatan resiko pengobatan yang tidak 

tepat, salah satu diantaranya yaitu timbulnya efek samping. Berdasarkan Hohl, 

2001., menyatakan bahwa dari 283 kasus, pasien lansia menggunakan rata-rata 

lebih dari 4 obat yang potensial dalam menimbulkan suatu efek samping. Jenis obat 

yang sering 

digunakan adalah NSAID, antibiotik, antikoagulan, diuretik dan obat hipoglikemik. 

Selain timbul efek samping, polifarmasi dapat mengakibatkan kesalahan dalam 

mengambil obat, lupa minum sehingga kepatuhan menurun, lupa dalam 

menyimpan obat serta perlakuan terhadap obat sisa. Menurut penelitian tentang 

Profil Praktek Pengelolaan Obat pada Lansia di Surabaya menyatakan lebih dari 

50% cara lansia dalam memperlakukan obat sisa yaitu dengan cara dibuang, 

diteruskan minum sampai habis, disimpan, diberikan kepada orang lain, dan atau 

ketika gejala muncul maka obat tersebut diminum kembali (Yuda et al., 2014). 

Sehingga memerlukan perhatian khusus pada lansia terhadap pengelolaan obat 

yang mencakup mendapatkan obat, menggunakan, menyimpan serta cara 

memperlakukan obat sisa (Orwig, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada penelitian ini ingin diketahui 

profil pengelolaan obat pada lansia di Panti Lansia Al-Ishlah Kota Malang. 

Penelitian ini akan mendapatkan hasil berupa profil pengelolaan obat yang dimulai 
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dari cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan serta perlakuan obat sisa pada 

lansia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil pengelolaan obat lansia di Panti Lansia Al-Ishlah Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui profil pengelolaan obat lansia di Panti Lansia Al-Ishlah Kota Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui profil pengelolaan obat lansia di Panti Lansia Al-Ishlah Kota Malang, 

yang meliputi: 

1. Cara lansia mendapatkan obat di Panti Lansia Al-Ishlah Kota Malang 

2. Cara lansia menggunakan obat di Panti Lansia Al-Ishlah Kota Malang 

3. Cara lansia menyimpan obat di Panti Lansia Al-Ishlah Kota Malang 

4. Cara lansia memperlakukan obat sisa yang sudah tidak terpakai 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya tentang pengelolaan obat pada lansia. 

1.4.2    Manfaat Praktisi 

Memberikan gambaran serta informasi mengenai pengelolaan obat pada 

lansia yang meliputi cara mendapatkan obat, menggunakan, menyimpan dan 

perlakuan terhadap obat sisa. 

1.4.3   Manfaat Tempat Penelitian 

Memberikan informasi terkait cara lansia dalam mendapatkan, menggunakan, 

menyimpan dan perlakuan terhadap obat sisa serta sebagai masukan atau evaluasi 

untuk petugas di Panti Lansia Al-Ishlah Kota Malang guna meningkatkan mutu 

kualitas pelayanan pada bidang kesehatan.  


