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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahun. Menurut Badan 

Pusat Statistik (2013) jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun 

mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 

juta pada tahun 2035. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak lepas 

dari peningkatan jumlah lansia. Menurut data pemerintah, hingga kini jumlah lansia 

mencapai 18 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat menjadi 41 juta jiwa di 

tahun 2035 serta lebih dari 80 juta jiwa di tahun 2050 (Kemenkeu, 2015). Penduduk 

lansia di Jawa Timur pada tahun 2015 telah mencapai 11,46% yang menandakan 

bahwa struktur penduduk Jawa Timur tergolong penduduk tua. Berdasarkan data 

Susenas, jumlah lansia di Jawa Timur telah mencapai 4,45 juta jiwa. Populasi lanjut 

usia Kota Malang termasuk cukup tinggi. Menurut data, pada tahun 2015 jumlah 

lanjut usia Kota Malang mencapai 8,57% (Badan Pusat Statistik, 2015). 

Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang 

telah memasuki usia 60 tahun keatas. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 

tentang kesejahteraan lansia dijelaskan bahwa lansia terbagi menjadi 3 golongan 

yaitu lansia potensial, lansia tidak potensial dan lansia terlantar. Pemerintah 

memiliki kebijakan dan program yang dijalankan untuk meningkatkan angka 

harapan hidup bagi lansia yaitu dengan adanya Panti Werda. Panti Werda 

merupakan suatu institusi hunian bersama untuk para lanjut usia, yang secara fisik 

biasanya disediakan oleh pengurus panti (Darmadjo & Martono, 1999). Jenis 

pelayanan yang diberikan dalam panti, meliputi: aspek kerohanian serta aspek 

kesehatan, dalam aspek kesehatan berkaitan dengan pemberian tempat tinggal yang 

layak, jaminan hidup berupa makan, pakaian, serta pemeliharaan kesehatan. 

Dalam aspek kesehatan diketahui semakin bertambah tua umurnya, maka 

lansia yang mengalami keluhan kesehatan akan semakin banyak. Secara fisik, orang 

lanjut usia mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, atau disebut juga dengan 

proses degenerative. Permasalahan kesehatan merupakan masalah yang 

mendominasi bagi lansia. Berdasarkan Susenas 2012, separuh lebih lansia (52,12%) 
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mengalami keluhan kesehatan sebulan terakhir. Keluhan kesehatan yang paling 

tinggi adalah jenis keluhan yang merupakan efek dari penyakit kronis seperti asam 

urat, darah tinggi, rematik, darah rendah dan diabetes (32,99%). Kemudian jenis 

keluhan yang juga banyak dialami lansia adalah batuk (17,81%) dan pilek (11,75%) 

(Kemenkes RI, 2013). Berkaitan dengan hal di atas, banyak dari lansia yang 

mengkonsumsi obat dengan jumlah yang relatif banyak. 

Pada kenyataannya, pemberian obat atau terapi untuk kaum lansia, memiliki 

banyak masalah karena beberapa obat sering beinteraksi. Kondisi patologi pada 

golongan usia lanjut, cenderung membuat lansia mengkonsumsi lebih banyak obat 

sehingga memiliki risiko lebih besar untuk mengalami efek samping dan interaksi 

obat yang merugikan (Anonim, 2004). Dalam penggunaan obat masih sering terjadi 

kesalahan terutama ketidaktepatan pemilihan obat dan dosis pemberian obat. Jika 

kesalahan tersebut terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan 

akan memberikan dampak yang buruk pada kesehatan (Hermawati, 2012).  

Selain hal yang terkait dengan penggunaan obat, masalah yang juga muncul 

adalah terkait penyimpanan obat serta perlakuan terhadap obat sisa. Minimnya 

pengetahuan terkait hal tersebut menyebabkan penurunan tingkat kesehatan. 

Penyimpanan obat yang tidak tepat dapat berakibat pada kerusakan obat sehingga 

tidak tercapainya terapi. Resiko lain dari kurang terjaminnya penyimpanan obat 

yaitu besarnya resiko penyalahgunaan obat (Ibrahim et al, 2016). Selain itu, kurang 

teliti dalam  memperhatikan tanggal kadaluarsa obat, sehingga obat yang 

seharusnya dibuang masih di simpan. Penanganan terhadap obat yang tersisa harus 

mendapat perhatian karena penanganan yang keliru dapat menyebabkan 

penyalahgunaan obat maupun penggunaan obat yang salah (Yuda et al, 2014). 

Permasalahan-permasalahan seperti ini memberikan dampak yang tidak baik dalam 

kesejahteraan kesehatan lansia, untuk mengatasi masalah kesehatan yang sering 

dialami oleh lansia maka pelayanan kesehatan yang baik sangat dibutuhkan. Lansia 

yang dijamin kesejahteraannya dalam aspek pelayanan kesehatan, diharapkan 

angka harapan hidup dan masa produktifnya meningkat.  

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian terkait pengelolaan obat di 

Panti Werdha. Pentingnya pengelolaan obat agar lansia yang mengkonsumsi obat 

dapat memperoleh terapi serta manfaat dari obat yang digunakan. Aspek yang 
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dilihat dari pengelolaan obat lansia yakni dari mulai mendapatkannya, 

menggunakannya, menyimpan dan membuang obat yang dikonsumsi oleh lansia 

(Orwig et al, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pengelolaan 

obat yang meliputi cara mendapatkan obat, penggunaan obat, cara menyimpan obat 

serta perlakuan terhadap obat sisa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Profil Pengelolaan Obat Lansia di Panti Wreda Tresno Mukti 

Kecamatan Turen Kabupaten Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil pengelolaan 

obat lansia yang berada di Panti Wreda Tresno Mukti Kecamatan Turen Kabupaten 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dalam penelitian meliputi aspek : 

a. Cara mendapatkan obat. 

b. Cara penggunaan obat. 

c. Cara menyimpan obat. 

d. Cara perlakuan terhadap obat sisa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta keterampilan dalam 

mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang terjadi pada profil pengelolaan 

obat. 

1.4.2 Bagi Panti Werdha 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi 

Panti Wreda Tresno Mukti dan dapat memberikan motivasi bagi semua pihak yang 

terlibat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan 

manajemen pengelolaan obat. 
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1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang 

ingin melakukan penelitian berikutnya mengenai profil pengelolaan obat di Instansi 

kesehatan lainnya 
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