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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penuaan adalah fenomena umum dan tidak dapat dihindari; secara harfiah 

mengacu pada pertambahan usia (Devi & Roopa, 2013). Proses menua atau aging 

adalah proses alami yang dialami oleh makhluk hidup. Menjadi tua (aging) adalah 

proses perubahan biologis secara terus menerus yang dialami manusia disetiap 

tingkat umur. Masa usia lanjut memang masa yang tidak dapat dielakkan oleh 

siapapun khususnya yang dikaruniai umur panjang, tetapi proses menua dapat 

dihambat agar tidak terlalu cepat, karena hakikatnya pada proses menua  terjadi 

suatu kemunduran atau penurunan (Hanafi, 2014). 

Sebelum memasuki masa usia lanjut, seseorang akan memasuki tahap yang 

dinamakan pra lanjut usia. Pra lanjut usia merupakan seseorang yang berusia 

antara 45-59 tahun yang mulai memasuki masa akan terjadi penurunan secara 

perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri, mengganti dan 

mempertahankan fungsi organ tubuh. Hal tersebut ditandai dengan adanya 

perubahan anatomis, fisiologis dan biomekanik di dalam sel tubuh, sehingga 

mempengaruhi fungsi sel jaringan dan organ tubuh (Arisandi, Triyanti, Muhajir, 

& Fatimah, 2015) 

Pada tahun 2016, jumlah pra lanjut usia (45-59 tahun) di Indonesia 

berjumlah 28,05 juta jiwa (BPS, 2016). Di Jawa Barat jumlah pra lanjut usia yaitu 

5,96 juta jiwa dari 46,7 juta jiwa penduduk dan diproyeksikan pada tahun 2020 

akan bertambah 877,6 ribu jiwa (BPS Provinsi Jawa Barat, 2010). Di Bandung 

jumlah penduduk pra lanjut usia sebanyak 386,3 ribu jiwa (BPS Kota Bandung, 

2015).  

Pra lanjut usia termasuk kedalam umur yang masih produktif untuk bekerja. 

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2010 memperlihatkan di 

Jawa Barat sebanyak 2,23 juta jiwa pra lanjut usia masih bekerja. Sebanyak 445 

ribu jiwa bekerja di sektor industri atau sekitar 31,2 persen dari seluruh penduduk 

di Jawa Barat yang bekerja (BPS Provinsi Jawa Barat, 2010). 
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Dilihat dari data Survei Angkatan Kerja Nasional 2010, sektor industri 

masih cukup banyak diminati oleh pra lanjut usia sebagai mata pencaharian 

utama. Padahal, bekerja disektor industri banyak resikonya, diantaranya pekerja 

dihadapkan dengan mesin-mesin besar dan berat, bahaya dari bahan kimia, 

radiasi, dan suara bising yang dihasilkan dari mesin. Menurut Azizah (2011), 

secara umum menjadi tua ditandai oleh kemunduran-kemunduran biologis yang 

terlihat sebagai gejala-gejala kemunduran fisik dan kemunduran kemampuan 

kognitif yang seringkali menimbulkan masalah, sehingga dengan kemunduran 

tersebut pra lanjut usia yang bekerja di sektor industri lebih rentan dan beresiko 

tinggi. Dalam perspektif diatas, untuk merespon secara efektif dan efisien 

kebutuhan kesehatan populasi yang lebih tua, penting untuk memahami tentang 

kualitas hidup mereka (Khan, Mondal, Hoque, Islam, & Shahiduzzaman, 2014). 

Kualitas hidup adalah istilah yang digunakan dan dipahami oleh kebanyakan 

orang sebagai kebaikan hidup dan dapat menjadi hidup sukses dan bahagia dalam 

lingkungan (Mohit, 2014).Pada tingkat global, kualitas hidup merupakan area 

yang penting dari perhatian yang mencerminkan status kesehatan dan 

kesejahteraan populasi (Praveen, Rani & Med, 2016). 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) mendefinisikan 

kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat 

dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, 

harapan, standar, dan perhatian. Kualitas hidup merupakan suatu konsep yang 

sangat luas yang dipengaruhi kondisi fisik individu, psikologis, tingkat 

kemandirian, serta hubungan individu dengan lingkungan (Yuliati, A., Baroya, N., 

& Ririanty, M, 2014). 

Konsep kualitas hidup secara luas mencakup bagaimana seorang individu 

mengukur kebaikan dari beberapa aspek kehidupan mereka. Evaluasi ini meliputi 

reaksi emosional seseorang untuk kejadian kehidupan, disposisi, pemenuhan rasa 

hidup dan kepuasan, dan kepuasan dengan pekerjaan dan hubungan pribadi 

(Theofilou, 2013). Untuk mengukur kualitas hidup digunakan instrumen 

penelitian yang dikembangkan oleh World Health Organization yaitu 

menggunakan alat ukur WHOQOL-BREF yang mengkaji  kualitas hidup melalui 
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empat domain, yaitu fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan (WHO, 

2004). 

Menurut hasil penelitian Junaidy & Surjaningrum (2014) tentang perbedaan 

kualitas hidup pada dewasa yang bekerja dan yang tidak bekerja pada aspek 

kesehatan fisik individu dewasa bekerja dikategorikan tinggi dengan nilai 

presentase sebesar 53,8% dan sedang sebesar 46,2%. Pada aspek psikologis 

individu dewasa bekerja dikategorikan sedang dengan nilai prosentase sebesar 

73,6% dan rendah sebesar 26,4%. Pada aspek sosial individu dewasa bekerja 

dikategorikan sedang dengan nilai prosentase sebesar 96,7% dan rendah sebesar 

3,3%. Pada aspek lingkungan  individu dewasa bekerja dikategorikan tinggi  

dengan nilai prosentase sebesar 50% dan sedang  sebesar 50%. 

Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh data jumlah seluruh pekerja yang 

terdaftar di PT. Sinar Sakti Matra Nusantarasebanyak 87 orang, dan untuk daftar 

pekerja yang berusia 45-59 tahun yaitu sebanyak 31 orang. Menurut wawancara 

yang dilakukan kepada 8 orang pekerja usia 45-59 didapatkan hasil domain fisik 

dan domain hubungan sosialnya baik, sedangkan untuk domain psikologis dan 

domain lingkungannya cukup baik.  

Berdasarkan latar belakang diatas serta masih sedikitnya penelitian tentang 

kualitas hidup khususnya kualitas hidup pra lanjut usia yang bekerja maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Kualitas Hidup Pra 

Lanjut Usia (45-59 tahun) yang Bekerja di PT. Sinar Sakti Matra Nusantara”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat rumusan 

masalah: 

1. Bagaimanakah gambaran kualitas hidup pra lanjut usia (45-59 tahun) 

yang bekerja di PT. Sinar Sakti Matra Nusantara? 

2.  Bagaimanakah gambaran kualitas hidup pra lanjut usia (45-59 tahun)  

berdasarkan domain fisik, domain psikologis, domain hubungan sosial, 

domain lingkungan serta persepsi?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pra lanjut usia (45-59 tahun) 

yang bekerja di PT. Sinar Sakti Matra Nusantara. 

2. Mengetahui gambaran kualitas hidup pra lanjut usia (45-59 tahun) yang 

bekerja di PT. Sinar Sakti Matra Nusantara berdasarkan domain fisik, 

domain psikologis, domain hubungan sosial, domain lingkungan serta 

persepsi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru serta informasi 

tentang ilmu keperawatan khususnya tentang kualitas hidup pra lanjut 

usia yang bekerja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk perusahaan dalam 

upaya meningkatkan kualitas hidup pra lanjut usia yang bekerja di 

PT. Sinar Sakti Matra Nusantara. 

b. Bagi Tenaga Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber untuk tenaga kesehatan  

dalam membuat program untuk meningkatkan kualitas hidup pra 

lanjut usia khususnya yang masih bekerja. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya 

terutama untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

hidup pra lanjut usia yang bekerja. 

d. Bagi Pendidikan Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk menambah 

pengetahuan bagi mahasisma Program Studi D3 Keperawatan UPI 

mengenai kualitas hidup pra lanjut usia yang bekerja sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pengajaran dan pendidikan keperawatan 
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1.5 Struktur Organisasi Karya Tulis Ilmiah 

Dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan   

    Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi  Karya  

Tulis Ilmiah) 

BAB II : Kajian Pustaka (Konsep Kualitas Hidup, Konsep Lanjut Usia,  

Konsep Bekerja) 

BAB III : Metode Penelitian (Desain Penelitian, Partisipan, Lokasi Populasi  

dan Sampel, Instrumen Penelitian, Prosedur Penelitian, Teknik 

Pengolahan Data dan Analisis Data, Etika Penulisan) 

BAB IV : Temuan dan Pembahasan 

BAB V  : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

 

 


