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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menyatakan bahwa lanjut usia 

(lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun 

keatas. Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2015, terdapat 

21,68 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (8,49 persen) dari populasi 

penduduk, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang akan 

memasuki era penduduk menua (ageing population) karena jumlah 

penduduknya yang berusia 60 tahun keatas (penduduk lansia) melebihi angka 7 

persen (Badan Pusat Statistik, 2015). 

 Perubahan struktur penduduk mempengaruhi beban ketergantungan, 

terutama bagi penduduk lansia. Perubahan ini menyebabkan angka 

ketergantungan lansia menjadi meningkat. Rasio ketergantungan penduduk tua 

(old dependency ratio) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan 

penduduk tua terhadap penduduk usia produktif. Dari data Susenas 

menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan penduduk lansia pada tahun 

2012 adalah sebesar 11,90, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia 

produktif harus menanggung sekitar 12 orang penduduk lansia (Buletin Jendela 

Informasi Lansia, 2013).  

 Seiring bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan 

akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada 

lanjut usia. Selain itu masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh 

sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular (Infodatin Lansia, 2016). 

Dalam Al-Quran menyebutkan: 
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Artinya: 

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun 

kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh 

kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka 

ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu 

(Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka 

mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami 

pembicaraan sedikitpun?” (Q.S. An-Nisa (4) : 78) 

 

 Masalah yang menyebabkan kemandirian lansia terganggu adalah nyeri 

sendi, umur yang sudah lanjut, hipertensi, tidak dapat mengontrol BAK, tidak 

bisa mengelola keuangan, pikun, dan proteksi keluarga lansia yang berlebihan 

seperti membatasi aktivitas lansia yaitu bekerja atau pergi keluar rumah tanpa 

didampingi (Lanawati dkk, 2015). Meningkatnya gangguan/penyakit pada 

lansia dapat menyebabkan perubahan pada kualitas hidup mereka (Salim, dkk, 

2007). Allah Ta’ala berfirman: 

Artinya: 

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, 

sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai 

seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada 

masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara 



3 
 

kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu 

sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).” (Q.S. 

Gafir (40) : 67) 

 

 Menurut World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), 

kualitas hidup adalah persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup 

sesuai konteks budaya dan sistem nilai yang dianutnya, dimana individu hidup 

dan hubungannya dengan harapan, tujuan, standar yang ditetapkan dan 

perhatian dari seseorang. Masalah yang mecakup kualitas hidup sangan luas dan 

kompleks termasuk masalah kesehatan fisik, status psikologik, tingkat 

kebebasan, hubungan sosial, dan lingkungan dimana mereka berada (Azizah 

dkk, 2014). World Health Organization (WHO) telah mengembangkan sebuah 

instrumen untuk mengukur kualitas hidup seseorang yaitu WHO Quality of 

Life-BREF (WHOQOL-BREF). WHOQOL-BREF terdiri dari empat domain 

yaitu fisik, psikologik, sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menilai validitas dan reliabilitas dawi WHOQOL-BREF sebagai instrumen 

untuk mengukur kualitas hidup lansia (Salim dkk, 2007). Kemandirian bagi 

lansia juga dapat dilihat dari kualitas hidup. Kualitas hidup lansia dapat dinilai 

dari kemampuan melakukan activity of daily living (ADL) (Primadayanti, 

2011). Beberapa jenis instrumen yang bisa digunakan untuk menilai 

kemampuan seorang lansia, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Katz, 

dkk yang telah menetapkan Functional Assessment Instrument untuk 

menggolongkan kemandirian merawat diri dengan berbagai macam penyakit, 

yang dikenal dengan Index Katz. Instrumen ini cukup sederhana dan mudah 

diterpkan, dan dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan fungsional ADL 

(Martono, 2015). 

 Dukungan keluarga mampu meningkatkan semangat lansia menghadapi 

masa tuanya dengan baik (Muhith & Siyoto, 2016). Peran keluarga disini adalah 

membantu lansia memecahkan masalah yang dihadapinya. Keluarga harus 

dapat meluangkan waktu untuk berbagi cerita, mendengarkan, memperhatikan, 
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memberikan masukan atau solusi jika lansia sedang menghadapi masalah 

(Romadlani, 2013). Sebagaimana dalam Al-Quran menegaskan, bahwa: 

Artinya: 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Isra 

(17) : 23) 

Artinya: 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 

dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".” (Q.S. Al-Isra (17) : 24) 

 

 Menurut penelitian Surya Pratikwo dkk (2006) yang dilakukan di desa 

Medono, Pekalongan, dukungan mengenai apakah keluarga mengenal 

perkembangan kesehatan lansia, pada umumnya (83,3%) keluarga tidak pernah 

mengajak lansia untuk merencanakan aktifitas lansia. Untuk memberi gairah 

hidup pada lansia perlu diadakan usaha untuk mengisi kehidupan mereka, 

misalnya latihan bersama, olahraga ringan, membuat kerajinan, rekreasi, dan 

sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda: 

Artinya: 

“Sebaik-baiknya orang adalah orang yang panjang umurnya dan amalannya 

baik.” (H.R. At-Tirmidzi) 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Sampelan dkk (2015) 

menunjukan bahwa ada hubungan dukungan keluarga dengan kemandirian 

lansia dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari. Peran dan fungsi usia lanjut 

dalam keluarga mulai bergeser antara lain karena anak-anak sudah berkeluarga, 

mandiri dan sudah punya rumah sendiri sehingga suasana rumah sendiri 

sehingga suasana rumah menjadi sepi. Walaupun tetap tinggal bersama anak-

anaknya, mungkin mereka kuruang mendapat perhatian sehingga merasa tidak 

punya peran lagi. Nilai budaya tradisional yang menghargai usia tua (sebagai 

sesepuh) dan memlihara silaturahmi perlu dilestarikan. Pada beberapa situasi 

keluarga dijumpai sikap terlalu melindungi (overprotection) pada usia lanjut. 

Hal ini juga berdampak kurang baik pada kemandirian usia lanjut (Santoso & 

Lestari, 2008). Tidak jarang di masyarakat ditemukan adanya para usia lanjut 

yang harus hidup sendirian, tanpa ada keluarga yang mendampinginya, atau 

mereka dititipkan ke panti jumpo oleh keluarganya. Di sisi lain, usia lanjut 

mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan agar mereka 

bisa menikmati hidup dengan lebih bahagia dan sekaligus memperbanyak 

tabungan amal kebaikan yang akan menjadi bekal hidup di akhirat (Muhammad, 

Tasmin. 2016). Pada Al-Quran telah dijelaskan, bahwa: 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyar (59) : 18) 

 

 Jumlah seluruh lansia di Indonesia tahun 2015, yaitu sekitar 22,04 juta 

jiwa terdapat sekitar 66,94 persen termasuk kategori lansia tidak terlantar, 23.52 

persen termasuk kategori lansia hampir terlantar, dan sisanya 9,55 persen 

diantaranya termasuk kategori lansia terlantar (Susenas Lansia, 2015). Pusat 

Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI menunjukan , persentase lansia 
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di Provinsi Banten sebesar 5,3 persen (Infodatin, 2016).  Jumlah penduduk di 

Kabupaten Tanggerang pada tahun 2016 dengan kelompok umur 60-64 tahun 

adalah 71.028, kelompok umur 65-69 adalah 43.840, kelompok umur 70-74 

adalah 27.992, dan kelompok umur 75+ adalah 26.040 (BPS Kabupaten 

Tanggerang, 2017).  
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Artinya: 

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah 

SAW bersabda: “Usia umatku (umat Islam) antara 60 sampai 70 tahun. Dan 

sedikit dari mereka yang melewatinya”.” (H.R. At-Tirmidzi & Ibnu Majah) 

 

 Peningkatan jumlah penduduk lansia ini akan membawa dampak 

terhadap berbagai kehidupan. Dampak utama peningkatan lansia ini adalah 

peningkatan ketergantungan lansia. Ketergantungan ini disebabkan oleh 

kemunduran fisik, psikis, dan sosial lansia yang dapat digambarkan melalui 

empat tahap, yaitu kelemahan, keterbatasan fungsional, ketidakmampuan, dan 

keterhambatan yang akan dialami bersamaan dengan proses kemunduran akibat 

proses menua. Proses menua merupakan suatu kondisi yang wajar dan tidak 

dapat dihindari dalam fase kehidupan (Yuliati, dkk, 2014). 

 Menurut data Dinas Kesahatan Kabupaten Tangerang bulan Juli 2018, 

didapatkan bahwa jumlah pra lansia (45-59 tahun) sebesar 123.627 dan lansia 

(>60 tahun) di Kabupaten Tangerang sebesar 86.017, sehingga memiliki total 

209.664. Kemandirian pra lansia dan lansia di Kabupaten Tangerang 

menunjukkan angka 207.191 dari 209.644 merupakan pra lansia dan lansia 

mandiri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hubungan 

aspek fungsional dengan kualitas hidup lansia di Kabupaten Tangerang yang 

ditinjau dari kedokteran dan Islam. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan yang telah dipaparkan di latar belakang, dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Adanya perubahan struktur penduduk yang mempengaruhi beban 

ketergantungan terutama bagi lansia, sehingga menyebabkan meningkatnya 

angka ketergantungan lansia. Seiring bertambahnya umur, fungsi fisiologis 

seseorang akan mengalami penurunan karena proses penuaan, yang 

menyebabkan penyakit tidak menular banyak muncul dan adanya masalah 

degeneratif yang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena 

infeksi penyakit menular, sesuai dengan Firman Allah pada Q.S. Gafir (40) 

ayat 67 tentang fase kehidupan. Penyakit terbanyak di Kabupaten Tangerang 

yaitu ISPA yang diikuti demam, myalgia, dan hipertensi. Di Kabupaten 

Tangerang belum ada penelitian mengenai hubungan aspek fungsional lansia 

dengan pendekatan kedokteran keluarga terhadap kualitas hidup lansia. Maka 

dari itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan aspek fungsional 

dengan pendekatan kedokteran keluarga terhadap kualitas hidup lansia di 

Kabupaten Tangerang yang ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

 

1.3 Pertanyaan Masalah 

1. Bagaimana aspek fungsional dengan pendekatan kedokteran keluarga di 

Kabupaten Tanggerang? 

2. Bagaimana kualitas hidup lansia di Kabupaten Tanggerang? 

3. Apakah ada hubungan antara aspek fungsional dengan pendekatan 

kedokteran keluarga tehadap kualitas hidup lansia di Kabupaten 

Tanggerang? 

4. Bagaimana tinjauan Islam terhadap hubungan aspek fungsional dengan 

pendekatan kedokteran keluarga terhadap kualitas hidup lansia di 

Kabupaten Tangerang? 
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1.4 Tujuan penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Diketahui hubungan antara aspek fungsional dengan pendekatan 

kedokteran keluarga terhadap kualitas hidup lanjut usia di Kabupaten 

Tangerang dan tinjauannya menurut pandangan Islam. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Diketahui kualitas hidup lanjut usia di Kabupaten Tangerang. 

2. Diketahui aspek fungsional dengan pendekatan kedokteran keluarga 

lanjut usia di Kabupaten Tangerang. 

3. Diketahui hubungan antara aspek fungsional dengan pendekatan 

kedokteran keluarga terhadap kualitas hidup lanjut usia di Kabupaten 

Tangerang. 

4. Diketahui tinjauan Islam mengenai hubungan aspek fungsional dengan 

pendekatan kedokteran keluarga terhadap kualitas hidup lanjut usia di 

Kabupaten Tangerang.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman, pengetahuan 

tentang kedokteran keluarga serta hubungannya terhadap kualitas hidup 

lansia, yang ditinjau dari kedokteran dan Islam serta menjadi tugas akhir 

sebagai suatu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran 

di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

 Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pustaka dan literatur bagi 

Fakultas Kedokeran Universitas YARSI. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan bermanfat bagi masyarakat, dan memberikan 

pengetahuan mengenai tinjauan kedokteran dan Islam tentang kedokteran 
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keluarga, kualitas hidup lansia, serta hubungan aspek fungsional terhadap 

kualitas hidup lansia. 

 


