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RINGKASAN 

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT DEPRESI DENGAN PENURUNAN 

BERAT BADAN PADA LANSIA DI POLI GERIATRI RSUD DR. SOETOMO 

SURABAYA  

Meidiana Devira Aristanti
1
, Marlina Setiawati Mahajudin

2
, Lilik Djuari

3 
 

Lansia (>60 tahun) merupakan tingkatan usia dimana manusia mengalami 

beberapa perubahan dalam hidupnya, seperti kognitif, psikis dan biologis. Perubahan 

tersebut dapat memicu perubahan psikologis pada lansia, yang apabila dibiarkan akan 

mengakibatkan gangguan depresi. Ada beberapa gejala depresi, namun penelitian ini 

terfokus pada perubahan nafsu makan yang dapat mengakibatkan perubahan pada 

berat badan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara tingkat 

depresi dengan penurunan berat badan. Tingkat depresi didapatkan dari hasil 

wawancara menggunakan Geriatric Depression Scale (GDS). Sementara Penurunan 

berat badan didapatkan dari data rekam medis elektronik maupun autoanamnnesis 

dan heteroanamnesis.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik 

observasional yang ditujukan pada lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya yang telah setuju menjadi subjek penelitian dengan bukti telah 

menandatangani informed consent. Sementara berdasarkan tujuannya, penelitian ini 

menggunakan metode cross sectional. Sehingga didapatkan 42 sampel.  

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi 

Spearman, karena uji ini dapat menganalisa hubungan antar variabel dengan skala 

data ordinal. Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara 

tingkat depresi dengan penurunan berat badan (p: 0.126)(r ; -0.240). 

 

Kata kunci : Lanjut Usia, Tingkat Depresi, Penurunan Berat Badan 
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Abstract 

 

Correlation between the Depression level with weight loss at Poly Geriatrics 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

 

Meidiana Devira Aristanti, 011411131013. Medical Faculty of Airlangga University, 

Surabaya, Indonesia. 

 

 

 

Introduction: This research aims to analyze the correlation between the depression 

level with weight loss 

Method The method in this study was analytical observational studies for elderly at 

Poly Geriatrics RSUD Dr Soetomo Surabaya. They have been agreed to become the 

subject of this by considering the signed-agreement. Besides, the purpose of this 

research is to use the cross sectional method. The data which were used in this study 

were primary and secondary data. The depression level data was obtained from the 

results of the interview section using the Geriatric Depression scale installation 

design (GDS). Losing weight data was obtained from the electronic medical record 

data or autoanamnnesis and heteroanamnesis. It was approximately obtained 42 

samples. The analytical technique which was used in this research was spearmen 

correlation test, because this test can analyze correlation between variables with the 

scale of the ordinal data. 

 

Result:. The major number of the subjects of this research at poly geriatrics  RSUD 

Dr Soetomo Surabaya shows no one experiencing depression and losing weight. 

  

Conclusion: From the facts above, there is no significance effect between the level of 

depression and losing weight (p: 0.126)(r ; -0.240) 

 

Keywords: Elderly, The Depression Level, Weight Loss 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam perjalanan hidupnya tidak bisa terpisahkan dari usia. 

Ada manusia dengan usia muda sampai usia lanjut. Masing-masing kategori 

usia tersebut memiliki peran dan usia lanjut merupakan bagian yang penting 

dalam bermasyarakat karena mereka telah memiliki banyak pengalaman dalam 

kehidupannya. Lanjut usia merupakan seseorang yang telah memasuki umur 

60 tahun keatas. (WHO, 2015; Depkes RI, 2015). Indonesia sendiri termasuk 

dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia (lansia) terbanyak di dunia. 

Persentase lansia sendiri di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia 

setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah lansia di Indonesia sebesar 18,1 juta 

jiwa sementara pada tahun 2014 mencapai 18,781 juta jiwa. (Depkes RI, 2015)    

Pada orang lanjut usia, terdapat banyak sekali kerentanan yang dapat 

muncul karena terjadi beberapa perubahan dalam hidupnya, baik itu perubahan 

secara fisiologis, peran dan posisi sosial. Perubahan secara fisiologis dapat 

berupa kemunduran atau bahkan kehilangan fungsi kognitif, sensorik, motorik, 

imunologik. Tidak menutup kemungkinan juga risiko menderita penyakit 

seperti stroke, penyakit jantung, demensia, dan lainnya akan semakin 

meningkat. Oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia 

tersebut, maka ada kemungkinan bahwa para lansia juga akan mengalami 

perubahan secara psikologis (WHO, 2015) 
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Perubahan psikologis tersebut dapat berupa perubahan kondisi mental, 

contohnya gangguan kesehatan mental yang termasuk di dalamnya kecemasan 

bahkan depresi. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) 

tahun 2016, lebih dari 20% dari lansia menderita gangguan kesehatan mental  

dan yang paling sering adalah depresi. 

Gejala dari depresi adalah penurunan suasana hati, berkurangnya 

ketertarikan terhadap suatu hal dan energi, penurunan konsentrasi, penurunan 

kualitas tidur dan penurunan nafsu makan sehingga memungkinkan lansia 

akan mengalami penurunan berat badan (BCMJ, 2011). Selain itu, pada lansia 

akan terjadi perubahan fisik dan penurunan fungsi organ tubuh yang juga akan 

mempengaruhi konsumsi dan penyerapan zat gizi sehingga mendukung 

pendapat diatas yang mengatakan bahwa akan terjadi penurunan berat badan. 

Tetapi, pada suatu penelitian yang lain didapatkan bahwa masalah gizi pada 

lansia sebagian besar merupakan gizi berlebih dan kegemukan. (Maryam, 

2008).   

Berdasarkan uraian diatas, belum dapat dijelaskan secara jelas 

bagaimana hubungan antara tingkat depresi dengan penurunan berat badan 

lansia, sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara tingkat depresi dengan penurunan berat 

badan pada lansia poli geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian ringkas pada latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah hubungan antara tingkat depresi dengan penurunan berat badan 

pada lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat depresi dengan penurunan berat 

badan pada lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui karakteristik lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya berdasarkan usia, jenis kelamin, status 

pendidikan terakhir dan riwayat pekerjaan.  

2. Untuk mengetahui gambaran tingkat depresi pada lansia di Poli 

Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

3. Untuk mengetahui gambaran perubahan (penurunan) berat badan 

pada lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat depresi dengan 

penurunan berat badan pada lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk Subjek Penelitian 

Untuk memberikan informasi kepada subjek penelitian maupun 

keluarga mengenai kondisi kesahatan jiwa subyek penelitian. Sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.  

1.4.2 Manfaat untuk Peneliti 

Meningkatkan pemahaman peneliti tentang hubungan antara tingkat 

depresi dengan penurunan berat badan pada lansia sehingga dapat 

diterapkan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di 

Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

1.4.3 Manfaat untuk Masyarakat 

Untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi mental lansia di 

poli geriatri yang memiliki keterkaitan terhadap penurunan berat badan 

guna meningkatkan kualitas hidup lansia.  

1.4.4 Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

Untuk menginformasikan mengenai keterkaitan  antara tingkat depresi 

dengan penurunan berat badan.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lanjut Usia 

2.1.1 Pengertian Lanjut Usia  

Lanjut usia merupakan seseorang yang telah memasuki umur 60 tahun 

keatas. Lansia sendiri merupakan kelompok umur pada manusia yang telah 

memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya dan dikategorikan sebagai 

kelompok yang akan mengalami proses penuaan atau ageing. 

2.1.2 Batasan Lanjut Usia  

Dalam Sirait (2015), Departemen Kesehatan RI mengelompokkan batasan 

usia lanjut menjadi:  

- (Usia 55-59 tahun) Virilitas (prasentum) yaitu masa persiapan   

usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa  

- (Usia 60-64 tahun) Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok 

yang mulai memasuki masa usia lanjut dini  

- (Usia >65 tahun) Lansia beresiko tinggi untuk menderita 

berbagai penyakit degeneratif  

Sementara menurut World Health Organization (WHO) (2015) batasan usia  

lansia meliputi :  

- Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 - 59 tahun  

- Lanjut usia (elderly) antara usia 60 -74 tahun  

- Lanjut usia tua (old) antara usia 75-90 tahun 

- Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun  

               IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KARYA TULIS ILMIAH                HUBUNGAN ANTARA TINGKAT ... MEIDIANA DEVIRA A.



6 
 

 
 

2.1.3 Perubahan pada Lanjut Usia  

Pada proses penuaan (aging) yang dialami oleh para lansia, akan terjadi 

beberapa perubahan yang bersifat multi-dimensional process. Beberapa 

perubahan tersebut antara lain :  

a. Fisik 

Secara fisik maupun biologis, penuaan yang dialami oleh seseorang 

dapat dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, dimana faktor-

faktor tersebut menentukan onset dari aging itu sendiri (The Ohio 

State University, 2006). Perubahan fisik itu sendiri dapat berupa :  

1. Sensorik  

Aging yang dialami oleh lansia, dapat berakibat pada 

perubahan sensorik seperti berkurangnya kemampuan 

pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, dll. (Smith dan 

Gove, 2005) 

- Pendengaran  

Ada banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

berkurangnya kemampuan mendengar. Seperti, terlalu 

lama ataupun keras terpapar suara bising yang mana 

dapat merusak stereocilia (sensory hair cell) yang 

apabila rusak, tidak dapat tumbuh lagi sehingga 

membuat kemampuan untuk mendengar menjadi 

berkurang. Faktor pemicu lainnya yang sering dialami 

oleh lansia adalah  hipertensi dan diabetes. Selain itu, 

pengobatan yang bersifat toxic terhadap sel sensorik, 

berkurangnya fungsi membran tympani dan tiga tulang 
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pendengaran juga dapat berpengaruh terhadap 

berkurangnya kemampuan mendengar. (NIDCD, 2016) 

- Penglihatan  

Beberapa penelitian mengatakan bahwa berkurangnya 

kemampuan penglihatan berhubungan dengan 

tingginya prevalensi dari penyakit kronis, depresi, dan 

luka (CDC, 2011). Ada beberapa penyakit yang dapat 

menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk 

melihat. Yang pertama dan yang sering terjadi adalah 

Age-related Macular Degeneration (AMD). AMD 

merupakan penyakit yang berhubungan dengan proses 

penuaan (aging) yang mana merusak ketajaman 

penglihatan pusat. Selain itu, katarak, diabetic eye 

disease, glukoma juga dapat sebagai penyebab 

berkurangnya kemampuan melihat . (NEI, nd) 

2. Tulang dan Otot  

Salah satu perubahan yang dapat dialami oleh lansia adalah 

perubahan pada sendi dan ligament yang semakin 

kehilangan elastisitasnya.  

3. Sistem Digestif  

Pada lansia kemungkinan seseorang untuk mengalami 

permasalahan digestif maupun kurangnya selera makan 

akan cenderung lebih tinggi pada saat mereka merasa 

sendiri, depresi dan cemas. Ditambah lagi dengan 
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kemampuan untuk merasa dan membaunya juga lebih 

berkurang. (Smith dan Gove, 2005) 

Selain itu, pada sistem digestif lansia juga terdapat 

perubahan-perubahan yaitu gerakan peristaltik yang 

semakin melambat sehingga kemungkinan terjadi 

konstipasi akan semakin tinggi pula, gigi menjadi lebih 

rapuh, saliva yang dikeluarkan semakin sedikit, respon 

haus yang semakin menurun dan resiko dari tersedak 

makanan juga meningkat dikarenakan reflex muntah yang 

menurun. (Hunt, 2004) 

4. Sistem Sirkulasi  

5. Sexualitas (Smith dan Gove, 2005) 

b. Psikologis  

Pada lansia ada beberapa yang masih memiliki mental yang bagus, 

namun beberapa juga beresiko untuk memiliki mental disorders. 

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor sosial, psikologis, dan 

biologis yang menentukan tingkat kesehatan mental seseorang. 

Faktor-faktor tersebut seperti kehilangan kemampuan untuk hidup 

mandiri dikarenakan morbiditas terbatas, nyeri kronis, kelemahan 

atau masalah mental fisik lainnya. Selain itu, pada lansia, 

kemungkinan mengalami peristiwa seperti berkabung, penurunan 

status sosial ekonomi akan lebih tinggi. Sehingga dari beberapa 

faktor tersebut, dapat menyebabkan lansia merasa terasingkan, 

kesepian dan mendapatkan tekanan psikologis yang dapat 

mengakibatkan perubahan mental pada mereka.  (WHO, 2016) 
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Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa lansia yang 

terdapat di Amerika, memeiliki beberapa permasalahan psikologis, 

seperti demensia, anxiety disorders, bunuh diri, dll (APA,2016) 

c. Kognitif 

Rata-rata dari lansia akan mengalami perubahan kognitif, berupa 

perubahan persepsi, ingatan, berpikir, belajar dan pemecahan 

masalah. Kecepatan permikiran mereka berkurang dan memori 

kerja pun mudah terganggu. Memori kerja merupakan kemampuan 

untuk memproses dan mengingat informasi baru secara bersamaan.  

(The Ohio State University, 2006) 

 

2.2 Depresi pada Lanjut Usia 

2.2.1 Definisi Depresi  

Depresi merupakan kelainan tentang apa yang pasien tersebut rasakan 

terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Penyakit ini dapat 

mempengaruhi setiap aspek kehidupan, seperti nafsu makan, siklus tidur, 

energi, derajat kelelahan dan ketertarikan terhadap hubungan, hobi, kerja 

maupun aktivitas sosial. Gejala dari kelainan ini dapat bertahan beberapa 

minggu lebih dan menganggu kehidupan normal sebelumnya. Beberapa 

penelitian mengatakan bahwa depresi merupakan kelainan yang berhubungan 

dengan perubahan dan ketidakseimbangan neurotransmitter yang membantu 

mengatur suasana hati dan pikiran.  (Alexopoulus et al, 2001) 
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2.2.2 Jenis Depresi pada Lansia  

Ada beberapa tipe depresi yang dapat dialami lansia  

a. Major Depression  

Prevalensi terjadinya Major Depression pada lansia tidaklah terlalu 

besar, yaitu hanya sekitar 1-2% saja. (Alexopoulus et al, 2001) 

Dalam Maslim (2013) DSM V menyatakan bahwa gangguan depresi 

mayor adalah keadaan medis dimana penderitanya merasakan sedih 

dan penurunan ketertarikan pada aktivitas yang sebelumnya mereka 

nikmati sehingga dapat menimbulkan permasalahan baik emosional 

maupun fisik. (APA, 2013). Beberapa peneliti percaya bahwa 

penyebab dari depresi ini ada beberapa faktor, yaitu genetik atau 

riwayat keluarga, tekanan dari lingkungan, “kejadian dalam hidup”, 

faktor biologis dan kerentanan psikologis itu sendiri untuk 

mengalami depresi.  

Gejala depresi ini sendiri juga beragam, namun untuk bisa 

dikategorikan sebagai major depression, maka setidaknya harus 

memenuhi 5 kriteria dibawah ini yang dialami setidaknya 2 minggu:  

- Depression Mood 

- Kehilangan ketertarikan dan kesenangan dalam hidup 

- Perubahan nafsu makan dan berat badan  

- Perubahan siklus tidur, energy, dan aktivitas  

- Merasa tidak berharga, putus asa, dan tidak berdaya 

- Merasa bersalah 

- Berpikiran untuk segera meninggal 
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Satu-satunya cara untuk mendiagnosa penyakit ini yaitu dengan 

interview/wawancara secara klinis. Pewawancara diharuskan 

mampu melihat gejala yang timbul selama dua 

minggu.(MIRECC, 2015) 

b. Minor Depression  

Minor Depression merupakan jenis depresi yang memiliki 2-4 

gejala depresi yang berlangsung selama 2 minggu bahkan lebih 

(UMHS,2011). Angka prevalensi terjadinya depresi ini hanyalah 2-

5%. Selain itu, gejala yang paling sering muncul pada depresi jenis 

ini adalah keinginan untuk mengakhiri hidup, insomnia, mudah 

lelah, susah berkonsentrasi, nafsu makan menurun dan merasa tidak 

berharga. (Rapaport et al, 2002) 

c. Dysthymia 

Dysthymia merupakan depresi ringan namun kronis (dapat bertahan 

bertahun-tahun) yang cukup jarang terjadi pada lansia. Riwayat 

keluarga berperan dalam terjadinya penyakit ini. Gejala yang dapat 

ditemukan pada depresi ini adalah :  

- Depresi dalam waktu yang lama  

- Merasa rendah diri  

- Siklus tidur tidak beraturan 

- Mudah lelah  

- Nafsu makan berubah  

- Sering terjadi konflik sosial  

- Abnormalitas fisiologis  

- Anhedonia  
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Untuk mendiagnosis dysthymia hal yang penting adalah mengamati 

mood depression –nya dan perasaan mudah lelah yang terjadi dalam 

kurun waktu dua tahun (M ood Disorders Association of Manitoba 

Inc, nd) 

 

2.2.3 Faktor Risiko Depresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor Resiko Depresi (Fiske et al, 2010) 

a. Genetik  

b. Biologis 

 

Faktor risiko biologis non-genetik memiliki peran penting dalam depresi 

lansia, hal ini disebabkan karena terdapat berbagai perubahan yang 

terjadi pada mereka. Risiko biologis ini meliputi faktor endokrin, 

peradangan atau sistem pertahanan tubuh, kardiovaskular, dan 

neuroanatomical. Selain itu, status biologis juga berpengaruh melalui 
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penyakit yang diderita seperti diabetes dan penyakit kardivaskular yang 

juga berhubungan dengan terjadinya depresi pada lansia. Meskipun 

hampir semua kondisi yang serius atau kronis dapat menghasilkan reaksi 

depresi, kondisi yang diyakini paling kuat dikaitkan dengan depresi 

termasuk jantung dan penyakit serebrovaskular dan kondisi neurologis. 

Depresi juga dapat disebabkan oleh infeksi atau keganasan. Dewasa ini, 

diabetes dianggap sebagai faktor risiko depresi, meskipun penelitian 

terbaru menunjukkan bahwa depresi itu sendiri dapat menjadi faktor 

risiko berkembangnya penyakit diabetes mellitus pada diri seseorang.  

c. Psikologis  

Faktor-faktor psikologis dapat meningkatkan risiko depresi baik 

itu depresi pada lansia maupun bukan lansia. Tingginya pengukuran skala 

neuroticism sangat berhubungan dengan depresi pada lansia 

d. Sosial  

Risiko sosial seperti peristiwa permasalahan kehidupan yang 

cukup banyak  serta tidak mencukupinya dukungan sosial  ketika seorang 

lansia tersebut kehilangan sesuatu hal yang penting dalam hidupnya. 

Selain itu, permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi pada usia 

muda dapat menimbulkan efek yang terakumulasikan pada usia lanjut. 

(Fiske et al,2010)  

 

2.2.4 Gejala Depresi 

Depresi klinis bukanlah sesuatu yang dirasakan satu atau dua hari 

saja lalu merasa lebih baik melainkan gejala tersebut berlangsung dalam 

hitungan minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Dan apabila hal 
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tersebut terjadi dengan jangka waktu yang lama, maka dapat menganggu 

kehidupan normal penderita. (The Irish Asscociation of Suicidology, 2013) 

Gejala depresi utama pada lansia antara lain sebagai berikut: 

- Afek depresif 

- Menurunnya minat dan kegembiraan\ 

- Menurunnya energy, mudah lelah, sehingga aktivitas menurun 

Gejala Depresi lainnya pada lansia antara lain sebagai berikut 

- Kemampuan untuk berkonsentrasi menurun  

- Kepercayaan diri menurun  

- Kehilangan / bertambahnya  nafsu makan  

- Penurunan berat badan  

- Gangguan tidur 

- Merasa sedih dalam waktu yang lama 

- Merasa tidak memiliki harapan  

- Sering berpikir untuk mengakhiri kehidupan  

- Merasa bersalah  

- Merasa tidak berguna  (NIMH, nd) (Duckworth, 2009) (Maslim, 

2013)  

 

2.2.5 Perbedaan Depresi dengan Demensia pada lanjut usia  

Ada beberapa gejala depresi yang mirip dengan gejala demensia. Oleh 

karena itu, untuk menghindari kesalahan diagnosa, maka hal tersebut harus 

dapat dibedakan, yaitu dengan gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.2 Perbedaan Karakteristik Depresi dengan Demensia(Birrer&Vemuri,2004) 

2.2.6 Diagnosa Depresi  

Untuk mendiagnosa pasien geriatri dengan depresi, ada beberapa langkah 

ataupun cara yaitu:  

1. Dalam Birrer & Vemuri (2004) DSM edisi ke 4 menyatakan 

bahwa terdapat 9 kriteria gejala yaitu mood depresi, gangguan 

tidur, penurunan minat dan aktivitas, merasa bersalah, menurunnya 

energi, penurunan konsentrasi, anorexia / penurunan berat  badan, 

agitasi psikomotor/retardasi dan keinginan untuk bunuh diri. 

Ditemukannya ≥5 gejala dari kriteria tersebut diatas, yang terjadi 

selama ≥2 minggu, dapat digunakan untuk mendukung penegakan 

diagnosis depresi pada lansia. (Birrer & Vemuri, 2004) 

2. Geriatric Depression Scale (GDS).  

Meskipun ada banyak instrumen yang tersedia untuk mengukur 

depresi, namun Geriatric Depression Scale (GDS) yang pertama 
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kali diciptakan oleh Yesavage, et al., telah teruji dan digunakan 

secara ekstensif pada populasi lansia. GDS memiliki dua jenis 

yaitu long-form dan short-form. Long-form GDS adalah kuesioner 

singkat dengan 30 pertanyaan di mana peserta diminta untuk 

menanggapi dengan menjawab “YA” atau “TIDAK”  terhadap apa 

yang mereka rasakan  selama beberapa mingu terakhir. Selain itu, 

juga terdapat short-form GDS yang terdiri dari 15 pertanyaan yang 

dikembangkan pada tahun 1986. Pertanyaan dari long-form  GDS 

memiliki korelasi tertinggi dengan gejala depresi dibandingkan 

dengan short-form. Sementara short-form, dari 15 item, 10 

menunjukkan gejala depresi ketika menjawab “YA”, sementara 

sisanya (pertanyaan bilangan 1, 5, 7, 11, 13) menunjukkan depresi 

ketika menjawab negatif.  

Interpretasi GDS adalah sebagai berikut: 

- Nilai 0-4 =  normal  

Yang berarti tidak mengalami gangguan depresi  

- Nilai 5-8    =  depresi ringan 

Memiliki arti sekurang-kurangnya terdapat 2 dari 3 gejala utama 

tersebut diatas  ditambah dengan minimal 2 dari gejala lainnya 

- Nilai 9-11   = depresi sedang 

Memiliki arti sekurang-kurangnya terdapat 2 dari 3 gejala utama 

tersebut diatas  ditambah dengan minimal 3 dari gejala lainnya 

- Nilai 12-15 = depresi berat 

Memiliki arti terdapat 3 gejala utama tersebut diatas  ditambah 

dengan minimal 4 dari gejala lainnya 
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GDS memiliki sensitivitas 92% dan spesifisitas 89% ketika 

dievaluasi terhadap diagnostik kriteria. Keabsahan dan keandalan 

alat telah didukung melalui praktek klinis dan penelitian. Dalam 

sebuah studi validasi yang membandingkan panjang dan pendek 

bentuk GDS untuk diri rating gejala depresi, keduanya berhasil 

membedakan depresi dengan non-depresi dewasa dengan korelasi 

tinggi (r =.84, p <.001) 

Namun, GDS bukanlah pengganti untuk sebuah wawancara 

diagnostik oleh profesional kesehatan mental. Akan tetapi, hal ini 

berguna sebagai alat untuk skrining dalam pengaturan klinis guna 

memudahkan penilaian depresi pada lansia. (Greenberg, 2012) 

(Maslim, 2013) 

 

Tabel 2.1 Short-form Geriatric Depression Scale (GDS) 
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Tabel 2.2 Long-form Geraitric Depression Scale (GDS) 
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Tabel 2.3 Geriatric Depression Scale long-form versi bahasa Indonesia (Karsten, nd) 

GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS) 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda X pada jawaban yang 

paling menggambarkan diri Anda selama satu minggu terakhir! 

 

 

Nama : ______________________    Jenis kelamin : L / P 

Usia : _______ tahun 

No. Pertanyaan YA TIDAK 
1. Pada dasarnya apakah Anda puas dengan hidup Anda ?   

2. Apakah Anda mengurangi banyak kegiatan dan minat Anda ?   

3. Apakah Anda merasa hidup Anda hampa ?   

4. Apakah Anda sering merasa bosan ?   

5. Apakah Anda memiliki harapan akan masa depan ?  

 

  

6. Apakah Anda merasa terganggu dengan pikiran-pikiran yang tidak 

bisa Anda selesaikan ? 

  

7. Apakah biasanya Anda memiliki semangat yang bagus ?   

8. Apakah Anda merasa takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi 

pada Anda ? 

  

9. Apakah biasanya Anda merasa bahagia ?   

10. Apakah Anda sering merasa tidak berdaya ? 

 

  

11. Apakah Anda sering merasa resah dan gelisah ?   

12. Apakah Anda lebih memilih tinggal di rumah (kamar), daripada 

pergi keluar dan melakukan hal-hal yang baru ? 

  

13. Apakah Anda sering merasa cemas akan masa depan ?   

14. Apakah Anda merasa mempunyai lebih banyak masalah dengan 

ingatan Anda dibandingkan kebanyakan orang ? 

  

15. Apakah menurut Anda sangat menyenangkan bisa hidup hingga 

sekarang ini? 
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16. Apakah Anda sering merasa putus asa dan sedih ?   

17. Apakah Anda merasa sangat tidak berharga dengan kondisi Anda 

sekarang? 

  

18. Apakah Anda sangat khawatir akan masa lalu ? 

 

  

19. Apakah Anda menemukan hidup yang sangat berkesan ?   

20. Apakah sulit bagi Anda untuk memulai aktivitas / kegiatan baru ?   

21. Apakah Anda merasa penuh semangat ?   

22. Apakah Anda merasa keadaan Anda tidak ada harapan ?   

23. Menurut Anda, apakah kebanyakan orang lebih baik daripada 

Anda ? 

  

24. Apakah Anda sering marah atas hal-hal kecil ?   

25. Apakah Anda sering merasa ingin menangis ?   

26. Apakah Anda sulit berkonsentrasi ?   

27. Apakah Anda menikmati bangun di pagi hari ?    

28. Apakah Anda lebih suka menghindari kumpul-kumpul dengan 

banyak orang ? 

  

29. Apakah Anda mudah mengambil keputusan ?   

30. Apakah pikiran Anda sejernih dulu ?   

 

Dari ke-30 pertanyaan tersebut, menunjukkan gejala depresi ketika apabila responden 

menjawab “YA” pada pertanyaan nomor 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 dan “TIDAK” pada pertanyaan sisanya. Interpretasinya pun 

seperti dibawah ini :  

1.  0  -  9  = Normal  

2. 10 - 19 = Depresi ringan  

3. 20 – 30 = Depresi berat  
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Tabel 2.4 Geriatric Depression Scale Short-form versi bahasa Indonesia (Karsten, nd) 

No. Pertanyaan YA TIDAK 
1. Pada dasarnya apakah Anda puas dengan hidup Anda ?   

2. Apakah Anda mengurangi banyak kegiatan dan minat Anda ?   

3. Apakah Anda merasa hidup Anda hampa ?   

4. Apakah Anda sering merasa bosan ?   

5. Apakah biasanya Anda memiliki semangat yang bagus ?   

6. Apakah Anda merasa takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi 

pada Anda ? 

  

7. Apakah biasanya Anda merasa bahagia ?   

8. Apakah Anda sering merasa tidak berdaya ? 

 

  

9. Apakah Anda lebih memilih tinggal di rumah (kamar), daripada 

pergi keluar dan melakukan hal-hal yang baru ? 

  

10. Apakah Anda merasa mempunyai lebih banyak masalah dengan 

ingatan Anda dibandingkan kebanyakan orang ? 

  

11. Apakah menurut Anda sangat menyenangkan bisa hidup hingga 

sekarang ini? 

  

12. Apakah Anda merasa sangat tidak berharga dengan kondisi Anda 

sekarang? 

  

13. Apakah Anda merasa penuh semangat ?   

14. Apakah Anda merasa keadaan Anda tidak ada harapan ?   

15. Menurut Anda, apakah kebanyakan orang lebih baik daripada 

Anda ? 

  

 

Interpretasi :  1. (0 – 4)     = Normal  

 2. (5 – 8)     = Depresi ringan 

 3. (9 – 11)   = Depresi sedang 

  4. (12 – 15) = Depresi berat 
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2.3 Penurunan Berat Badan 

2.3.1. Definisi Penurunan Berat Badan  

Penuruan berat badan merupakan hasil dari menurunnya asupan energy 

atau pengeluaran energi yang meningkat. Namun, secara klinis, 

penurunan berat badan adalah kehilangan berat badan lebih dari 5% 

dari berat badan semula selama jangka waktu 6 bulan Penurunan berat 

badan dapat diklasifikasikan sebagai voluntary dan involuntary. 

Penurunan berat badan involuntary yang progresif sering menunjukkan 

manifestasi klinis maupun penyakit jiwa yang serius. Sementara itu, 

kasus penurunan berat badan yang voluntary terjadi pada individu yang 

kelebihan berat badan atau obesitas. Namun, pada orang yang tidak 

kelebihan berat badan,, penurunan berat badan voluntary biasanya 

merupakan manifestasi penyakit kejiwaan (Evans dan Gupta, 2013)..  

Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan berat badan antara lain:  

a. Faktor personal  

Dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin,  

b. Faktor lingkungan  

Berhubungan dengan lingkungan sekitar yang mena merupakan 

tempat untuk beraktivitas, mendapatkan makanan dll.  

c. Faktor sosial  

Berhubungan dengan public health , aktivitas fisik, dll  

d. Faktor budaya  

Berhubungan dengan budaya mengenai badan yang “ideal” 

(Harvard, nd) 
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2.3.2. Klasifikasi Penurunan Berat Badan  

a. Voluntary Weight Loss 

Banyak orang  yang menurunkan berat badan secara sengaja. 

Penurunan berat badan disarankan pada pasien yang kelebihan 

berat badan maupun obesitas selama pasien tersebut ingin 

menurunkan berat badan, dan tidak ada  gejala atau tanda-tanda 

yang tampak.  

b. Involuntary Weight Loss  

Pada penurunan berat badan involuntary yang progresif, hal 

tersebut dapat mengindikasikan adanya manifestasi klinis maupun 

penyakit jiwa. Selain itu, penyakit kronis juga dapat menyebabkan 

penurunan berat badan secara involuntary, seperti:  

- Hipertiroidisme 

Penurunan berat badan yang terjadi pada hipotiroidisme 

disebabkan oleh meningkatnya katabolisme, namun ada beberpa 

penyabab lainnya yaitu, meningkatnya gerakan peristaltic usus 

(Evans dan Gupta, 2013). 

- Diabetes Mellitus  

Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu dari gangguan 

metabolisme yang ditandai oleh hiperglikemi kronis yang 

disebabkan oleh karena berkurangnya sekresi dan jumlah insulin 

maupun kombinasinya dengan resistensi insulin yang 

merupakan defek sekresi dan jumlah insulin.  DM sendiri terbagi 

menjadi 2 tipe yaitu Tipe 1dan Tipe 2.  
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Diabetes  Mellitus tipe 1 disebut juga insulin dependent yang 

disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin oleh karena destruksi 

sel beta pankreas yang mayoritas diakibatkan oleh adanya proses 

autoimun . Gejala klinik yang sering ditemukan pada DM 1 

adalah polidipsi, poliuri, dan penurunan berat badan yang drastic 

oleh akibat kurangnya insulin yang seharusnya berperan untuk 

membantu masuknya glukosa ke dalam sel. Yang apabila kadar 

insulin rendah maka akan mengurangi penyerapan glukosa dan 

tubuh akan merespon dengan mulai menggunakan lemak sebagai 

sumber energi.  

Diabetes Melitus Tipe 2 disebut juga non insulin dependent yang 

disebabkan oleh resistensi insulin yang akhirnya menimbulkan 

dekompensasi pancreas mensekresi insulin. Gejala klinis DM 2 

pun bervariasi yaitu polidipsi, poliuri, dan pada stadium awal 

terdapat kenaikan berat badan sebagai kompensasi, namun 

seiring berjalannya waktu terjadi penurunan berat badan yang 

memiliki mekanisme yang sama seperti DM 1. Selain itu pada 

DM 2 juga dipat nokturia (kencing dimalam hari) 

(Tjokroprawiro et al, 2015) 

Diabetes mellitus (DM) yang tidak terkontrol  menjadi salah satu 

penyebab penurunan berat badan namun diikuti dengan 

peningkatan nafsu makan. Secara etiologi, penurunan berat 

badan yang tidak terkontrol pada pasien dengan DM adalah 

multifaktorial, yang berarti merupakan  kombinasi dari anorexia, 

depresi, pain, malabsorpsi, gastroparesis dan enteropati 

               IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KARYA TULIS ILMIAH                HUBUNGAN ANTARA TINGKAT ... MEIDIANA DEVIRA A.



25 
 

 
 

- Penyakit gastrointestinal  

Ada beberapa mekanisme yang dapat menyebabkan  penurunan 

berat badan pada kasus penyakit gastrointestinal seperti anorexa, 

abdominal pain, disfagia, odynofagia, diare, malabsorpsi, 

pendarahan kronis, peradangan kronis, iskemia kronis, fistula, 

dan obstruksi .  

Pada suatu penelitian menyatakan bahwa persentase penurunan 

berat badan secara involuntary yang disebabkan oleh 

gastrointestinal sekitar 10-20% 

Pada kasus malabsorpsi , penurunan berat badan tidak disertai 

dengan penurunan nafsu makan, melainkan normal atau bahkan 

mengalami peningkatan  

- Penyakit Jiwa  

Penyakit jiwa merupakan salah satu penyebab involuntary 

weight loss yang sering ditemukan. Dan pada kasus ini 

penurunan berat badan juga disertai dengan penurunan nafsu 

makan  (Evans dan Gupta, 2013). Salah satu contohnya adalah 

anorexia nervosa, yang lebih banyak menyerang wanita. 

Gangguan ini berupa diet berlebihan yang disebabkan oleh rasa 

takut untuk memiliki lemak tubuh yang berlebihan sehingga 

mengakibatkan penurunan berat badan yang drastis.  (APA, 

2013) 

2.4 Mini Mental Statement Examination  

Mini Mental State Examination (MMSE) adalah tes sistematis yang 

membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit  yang dapat digunakan menilai status 
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mental. Instrumen ini dapat digunakan sebagai skrining pasien dengan 

gangguan kognitif maupun tidak. Namun, instrument ini sangat bergantung 

pada respon verbal  maupun non verbal. Oleh karena itu, skrining ini akan 

lebih sukar dilakukan pada pasien dengan gangguan penglihatan dan 

pendengaran .  

MMSE memiliki 11-pertanyaan yang menilai lima bidang fungsi kognitif yaitu 

orientasi, pendaftaran, perhatian dan perhitungan, recall, dan bahasa. Skor 

maksimum dari MMSE ini adalah 30. (The Hartford Institute for Geriatric 

Nursing, 1999) Berikut adalah interpretasi nilai MMSE: 

 

Tabel 2.5 Interpretasi Score MMSE (Folstein et al,1975) 

Score  Derajat  Penilaian 

Formal Psikometri 

Fungsi Keseharian 

25-30 Tidak ada gangguan 

kognitif 

Jika tanda-tanda klinis 

dari gangguan kognitif 

yang hadir, penilaian 

formal kognisi mungkin 

berharga 

Mungkin memiliki klinis 

yang signifikan namun 

ringan 

defisit. Cenderung hanya 

mempengaruhi sebagian 

besar 

kegiatan menuntut hidup 

sehari-hari 

20-25 Ringan  penilaian formal dapat 

membantu untuk 

lebih menentukan pola 

dan tingkat 

defisit 

pengaruh yang 

signifikan. Mungkin 

memerlukan beberapa 

pengawasan, dukungan 

dan bantuan 

10-20 Sedang  penilaian formal dapat 

membantu jika 

ada indikasi klinis 

spesifik 

Jelas penurunan. 

Mungkin memerlukan 

24 jam 

pengawasan 

0-10 Berat  Pasien tidak mungkin 

diuji 

Jelas penurunan. 

Mungkin memerlukan 

24 jam 

Pengawasan 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

                        = Faktor yang akan diamati                        = Faktor yang tidak di teliti 

  = Faktor yang di teliti  

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Lansia 
Perubahan 

Biologis/Fisik  
Perubahan  

Kognitif  

Perubahan 

Psikologis  

Depresi  

Gangguan 

Tidur 

 

Penurunan 

Konsentrasi 

Perubahan  

Nafsu Makan 

Keinginan 

Bunuh Diri 
Mudah Lelah 

Pola Makan  

Tidak Teratur  

Asupan Makanan  

Cenderung Turun   

Penurunan  

Berat Badan  

  

Merasa  

Bersalah 

Menurun Meningkat 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual  

Lanjut usia merupakan seseorang yang telah memasuki umur 60 tahun. 

Pada lansia terjadi beberapa perubahan, yaitu perubahan kognitif seperti 

berkurangnya kecepatan berpikir, dan berkurangnya kemampuan untuk 

memproses dan mengingat informasi baru. Selain itu dapat pula terjadi 

perubahan biologis maupun psikis, contohnya adalah berkurangnya kemampuan 

untuk melihat dan mendengar. Oleh karena itu perubahan-perubahan tersebut 

dapat mempengaruhi dan memicu perubahan psikologis pada lansia. 

  Perubahan psikologis yang dialami oleh lansia apabila tidak diatasi 

dengan baik, maka dapat menyebabkan depresi. Depresi itu sendiri merupakan 

kelainan tentang apa yang pasien tersebut rasakan terhadap dirinya sendiri dan 

lingkungan sekitarnya. Gejalanya pun beragam dan berlangsung lebih dari 2 

minggu sehingga dapat menganggu kehidupan normal sebelumnya. Gejala 

tersebut seperti gangguan tidur, merasa bersalah, penurunan konsentrasi, 

perubahan nafsu makan, keinginan bunuh diri, dan mudah lelah 

  Dari beberapa gejala yang disebutkan, peneliti fokus pada salah satu 

gejala, yaitu perubahan nafsu makan. Pada perubahan nafsu makan itu sendiri 

dapat terjadi kemungkinan yaitu, peningkatan atau penurunan. Namun, dalam 

hal ini, peneliti memilih gejala yang penurunan. Dari penurunan nafsu makan 

tersebut dapat terjadi dua hal, yaitu tidak teraturnya pola makan dan asupan 

makanan yang cenderung menurun sehingga kedua hal tersebut dapat 

mengakibatkan penurunan berat badan. Sehingga dapat pula di katakan bahwa 

depresi dapat mengakibatkan penurunan berat badan pada lansia 
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3.3   Hipotesis  

Hipotesis penelitian ini adalah : “Ada hubungan antara tingkat depresi dengan 

penurunan berat badan pada lanjut usia”  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional. Dan 

berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode cross-sectional. 

Hal tersebut dikarenakan pengukuran variabel bebas dan terikat dilakukan 

pada satu waktu yang sama. 

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

4.2.1 Populasi Penelitian  

Populasi penelitian ini adalah pasien lanjut usia di poli geriatri 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya bulan Maret 2017 hingga Juli  2017. 

4.2.2  Sampel Penelitian 

            Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang memenuhi 

kriteria pemilihan subyek penelitian  

      Ukuran sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah minimal sampling untuk penelitian korelasional yaitu sebanyak 

30 sampel. Hal ini disebabkan karena keterbatasan subjek penelitian 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi  

    Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

accidental sampling  yaitu pasien lansia di poli geriatri RSUD Dr. 

Soetomo pada bulan Maret 2017 hingga Juli  2017 yang diambil sebagai 

sampel penelitian setelah melakukan wawancara dan informed consent. 

Setelah itu dilakukan pengamatan perubahan berat badan melalui rekam 
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medis elektronik subjek penelitian maupun autoanamnesis dan 

heteroanamnesis. Setelah proses wawancara selesai, subyek penelitian 

akan mendapatkann feedback dari peneliti. Setelah proses tersebut, 

keikutsertaan subyek penelitian dihentikan.  

4.2.3 Kriteria Sampel Penelitian 

4.2.3.1 Kriteria Inklusi 

a. Pasien lanjut usia (≥60 tahun) lama di poli geriatri RSUD Dr. 

Soetomo yang berkunjung pada bulan Maret 2017 hingga Juli  

2017 

b. Pasien poli geriatri yang dapat berbahasa verbal maupun non 

verbal (termasuk dapat melakukan aktivitas membaca dan 

menulis) 

4.2.3.2 Kriteria Eksklusi 

a. Pasien poli geriatri dengan riwayat dimensia/Alzheimer 

b. Pasien poli geriatri dengan riwayat diabetes mellitus  

  

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Terikat 

  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perubahan penurunan 

berat badan pada pasien lansia di poli geriatri RSUD Dr. Soetomo 

pada bulan Maret 2017 hingga Juli  2017. 
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4.3.2 Variabel Bebas  

     Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkatan depresi 

pasien poli geriatri beserta usia, jenis kelamin, status pendidikan, 

pekerjaan pasien. 

 

4.3.3 Definisi Operasional 

 Definisi operasional penelitian ini adalah: 

1. Penurunan berat badan yang dimaksud adalah perubahan berat 

badan pada subjek penelitian saat dilakukannya penelitian / 

wawancara dengan berat badan 6 bulan sebelumnya yang 

diperoleh dari  data rekam medis elektronik maupun 

autoanamnesis dan heteroanamnesis.  

2. Tingkat depresi yang dimaksud adalah hasil screening tingkat 

depresi subjek penelitian yang diukur menggunakan kuesioner 

short-form Geriatric Depression Scale (GDS) yang berjumlah 15 

pertanyaan tertutup (ya/tidak).  
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Tabel 4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur 
Skala 

Ukur 

1. 
Penurunan 

berat badan 

Perbedaan 

berat badan 

pasien di poli 

geriatri 

Observasi 

langsung 

Meningkat, tetap, 

menurun  
Ordinal  

2. 
Tingkat 

Depresi  

Tingkat 

depresi pada 

pasien poli 

geriatri  

Geriatric 

Depression 

Scale 

(GDS) 

(0-4)Normal,  

(5-8) depresi ringan, 

(9-11)depresi sedang,  

(12-15) depresi parah 

Ordinal 

2. Umur 
Umur pasien 

poli geriatri 
Identitas 

60 – 64 tahun 

75 – 90 tahun 

≥ 90 tahun   

Ordinal 

3. Sex 

Jenis kelamin 

pasien poli 

geriatri. 

Identitas 
Laki-laki dan 

perempuan. 
Nominal 

 4. 
Status 

Pendidikan 

Pendidikan 

pasien poli 

geriatri 

Identitas 

Tingkat SD, SMP, 

SMA, D1, D2, D3, 

D4, S1, S2, S3, tidak 

sekolah 

Ordinal 

6. Pekerjaan 

Pekerjaan 

pasien poli 

geriatric 

Identitas 

Tidak bekerja, 

Pegawai, 

Wiraswasta, 

Petani/nelayan/buruh, 

Lainnya 

Ordinal 

 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah data berat badan saat 

penelitian /wawancara dilakukan serta data berat badan yang telah diukur pada 

6 bulan sebelumnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan Geriatric 

Depression Scale (GDS) guna mengetahui tingkat depresi saat itu pada pasien 

lansia di poli geriatri RSUD Dr. Soetomo pada bulan Maret 2017 hingga Juli  

2017 
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4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 4.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya  

 4.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah antara bulan Maret 2017 

hingga Juli  2017. Setelah Juli 2017, seluruh pengambilan data penelitian 

dihentikan. 

4.6 Prosedur Penelitian/Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder, yaitu :  

a. Tingkat Depresi (data primer) yang diperoleh dari hasil kuesioner 

menggunakan Geriatric Depression Scale (GDS). Dikarenakan mayoritas 

lansia pada Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya tidak aktif menulis, 

sehingga peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan 

hasil tersebut. Walaupun seharusnya GDS diperoleh dengan cara 

responden mengisi kuesioner dengan menulis.  

b. Penurunan berat badan (data primer dan sekunder) yang diperoleh 

menggunakan rekam medis elektronik maupun autoanamnesis dan 

heteroanamnesis.  

 

4.7 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan metode analisis uji koefisien korelasi 

Spearman menggunakan IBM SPSS untuk menganalisa dan mengetahui 

hubungan antara tingkat depresi dengan penurunan berat badan.  
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4.8 Monitoring Keamanan  

Monitoring keamanan terhadap subjek penelitian tidak dilakukan secara 

khusus. Pasien dimonitor sesuai dengan prosedur tetap di Poli Geriatri.  

4.9 Organisasi Penelitian   

1. Penanggung jawab penelitian sekaligus dosen pembimbing 1 

 Prof. Marlina Setiawati Mahajudin, Sp.KJ(K) 

2. Penanggung jawab subyek penelitian 

Prof. Marlina Setiawati Mahajudin, Sp.KJ(K) 

3. Dosen Pembimbing 2  

Dr. Lilik Djuari, dr., M.kes 

4. Peneliti  

Meidiana Devira Aristanti 

4.10 Biaya Penelitian  

a. Subyek penelitian tidak ikut membiayai penelitian ini  

b. Subyek penelitian tidak diasuransikan secara khusus dalam 

penelitian ini  

c. Rumah sakit tidak ikut membiayai penelitian ini  

d. Penelitian ini sepenuhnya dibiayai oleh peneliti 
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4.11 Kerangka Operasional    
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 BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN  

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Perihal Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 

melakukan wawancara (kuesioner) terhadap pasien Poli Geriatri RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya untuk menjelaskan hubungan antara tingkat depresi dengan 

penurunan berat badan di tempat tersebut. Wawancara tersebut dilakukan 

setelah pasien  bersedia menjadi subjek penelitian yang dibuktikan dengan 

tanda tangan pada informed consent serta telah mendapat penjelasan perihal 

penelitian /information for consent. Sebanyak 60 subjek penelitian didapatkan, 

namun 18 diantaranya termasuk dalam kategori ekslusi. Sehingga sample yang 

sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 42, dengan karakteristik 

sebagai berikut : 

A. Berdasarkan usia subjek penelitian  

Berdasarkan data hasil wawancara di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo 

didapatkan bahwa mayoritas usia subjek penelitian ini berkisar antara usia 

75 hingga 90 tahun, yaitu sebanyak 25 orang (59,52%). Usia subjek 

penelitian antara 60 hingga 74 tahun sebanyak 17 orang (40,48%), 

sementara tidak didapatkan usia lebih dari 90 tahun (0,00%) 
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               Tabel 5.1Distribusi Frekuensi Usia Subjek Penelitian 

 

Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 

60 – 74 tahun 17 40.48 

75 – 90 tahun 25 59.52 

>90 tahun 0 0.00 

total 42 100.00 

 

 

B. Berdasarkan jenis kelamin subjek penelitian  

Berdasarkan data hasil wawancara di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo 

didapatkan bahwa mayoritas jenis kelamin subjek penelitian ini adalah 

wanita, yaitu sebanyak 26 orang (61,90%), sementara pria sebanyak 16 

orang (38,10%). 

           Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Subjek Penelitian 

 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

Pria 16 38.10 

Wanita 26 61.90 

total 42 100.00 

   

C. Berdasarkan status pendidikan subjek penelitian  

Berdasarkan data hasil wawancara di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo 

didapatkan bahwa mayoritas status pendidikan subjek penelitian ini adalah 

perguruan tinggi/sederajat, yaitu sebanyak 16 orang (38,10%). Disisi lain 

tidak didapatkan subjek penelitian yang tidak bersekolah (0,00%) 
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Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Status Pendidikan Terakhir Subjek Penelitian 

 

Status Pendidikan  Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak sekolah 0 0.00 

SD / sederajat 4 9.52 

SMP / sederajat 7 16.67 

SMA / sederajat 15 35.71 

Perguruan tinggi 16 38.10 

total 42 100.00 

 

D. Berdasarkan riwayat pekerjaan subjek penelitian  

Berdasarkan data hasil wawancara di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo 

didapatkan bahwa mayoritas riwayat pekerjaan subjek penelitian ini 

adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), yaitu sebanyak 17 orang (40,48%). 

Sementara subjek penelitian yang tidak bekerja sebanyak 11 orang 

(26.19%) 

     Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Riwayat Pekerjaan Subjek Penelitian 

Pekerjaan  Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak bekerja 11 26.19 

PNS 17 40.48 

Swasta 14 33.33 

Total 42 100.00 

 

5.1.2 Gambaran Tingkat Depresi 

Tingkat depresi merupakan variabel bebas yang didapatkan dari hasil 

wawancara menggunakan kuesioner Geriatric Depression Scale (GDS) 

kepada subjek penelitian di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo. Didapatkan 
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bahwa mayoritas tingkat depresi subjek penelitian ini berada pada tingkat 

normal, yaitu sebanyak 30 orang (71.43%). Dan tidak didapatkan subjek 

penelitian yang berada pada tingkat depresi berat (0.00%). 

  Tabel 5.5 Gambaran Tingkat Depresi Berdasarkan Geriatric Depression Scale 

(GDS) di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

Tingkat Depresi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Normal 30 71.43 

Depresi ringan 11 26.19 

Depresi sedang 1 2.38 

Depresi berat 0 0.00 

total 42 100.00 

 

5.1.3   Gambaran Perubahan Berat Badan  

Penurunan berat badan merupakan variabel terikat yang didapatkan dari 

pengukuran berat badan  pada saat subjek penelitian sedang diwawancara, 

dan data berat badan 6 bulan sebelumnya yang didapat dari rekam medis 

elektronik maupun autoanamnesa dan hetereanamnesa. Dari data tersebut 

didapatkan sebanyak 11 orang (26.19%) tidak mengalami perubahan berat 

badan, 16 orang (38.10%) mengalami penurunan dan 15 orang (35.71%)  

mengalami kenaikan berat badan. 

Tabel 5.6 Gambaran Perubahan Berat Badan di Poli Geriatri RSUD Dr.Soetomo 

Perubahan (penurunan) 

Berat Badan 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tetap 11 26.19 

Turun 16 38.10 

Naik 15 35.71 

total 42 100.00 
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5.1.4 Hubungan antara  Tingkat Depresi Berdasarkan Geriatric 

Depression Scale (GDS) dengan Penurunan Berat Badan   

Berdasarkan tabel 5.7 didapatkan hasil bahwa dari total 42 sampel yang 

didapat sebanyak 30 orang tidak mengalami gangguan depresi saat 

wawancara dilakukan. Sementara sebanyak 11 orang berada pada tingkat 

depresi ringan dan 1 orang pada depresi sedang. Dari 30 subjek penelitian 

yang tidak mengalami gangguan depresi, sebanyak 9 orang (30.00%) 

diantaranya mengalami penurunan berat badan, 9 orang (30.00%) tidak 

mengalami penurunan maupun peningkatan berat badan dan 12 orang 

(40.00%) mengalami peningkatan berat badan.  

Berdasarkan data dibawah, dari 11 orang yang mengalami gangguan 

depresi ringan saat dilakukan wawancara, 6 orang (54.55%) diantaranya 

mengalami penurunan berat badan, 2 orang (18.18%) memiliki berat 

badan yang tetap selama 6 bulan terakhir dan 3 orang (27.27%) 

mengalami peningkatan berat badan. Sementara 1 orang yang mengalami 

depresi sedang mengalami penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir 

sejak dilakukannya wawancara. 

Sehingga dari 12 orang yang mengalami gangguan depresi, sebanyak 7 

orang mengalami penurunan berat badan, dan hanya 3 orang yang 

mengalami peningkatan berat  badan 

.  
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Tabel 5.7 Hubungan antara Tingkat Depresi Berdasarkan Geriatric Depression Scale 

(GDS) dengan Perubahan Berat Badan di Poli Geriatri RSUD 

Dr.Soetomo Surabaya 

Tingkat 

Depresi 

Perubahan Berat Badan 

Total 

Menurun Tetap Meningkat 

F  % F % F % F % 

Normal 
9 30.00 9 30.00 12 40.00 30 100 

Ringan  
6 54.55 2 18.18 3 27.27 11 100 

Sedang 
1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100 

Total 
16 38.10 11 26.19 15 35.71 42 100 

 

Berdasarkan tabel 5.8 didapatkan hasil bahwa dari total 16 sampel yang 

mengalami penurunan berat badan, 9 orang (56.25%) diantaranya tidak 

mengalami gangguan depresi. 7 orang (43.75%) mengalami gangguan 

depresi saat peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian 

Tabel 5.8 Hubungan antara Gangguan Depresi Berdasarkan Geriatric Depression 

Scale (GDS) dengan Penurunan Berat Badan di Poli Geriatri RSUD 

Dr.Soetomo Surabaya 

Ganguan Depresi 

Penurunan Berat Badan 

Frekuensi (n) % 

Normal  9 56.25 

Gangguan Depresi 7 43.75 

Total  16 100.00 

 

Berdasarkan tabel 5.9 didapatkan hasil bahwa dari total 7 sampel yang 

mengalami gangguan depresi disertai penurunan berat badan, 6 orang 
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(85.71%) diantaranya mengalami gangguan depresi ringan. 1 orang 

(14.29%) mengalami gangguan depresi sedang saat peneliti melakukan 

wawancara kepada subjek penelitian 

 

Tabel 5.9 Hubungan antara Gangguan Tingkat Depresi Berdasarkan Geriatric 

Depression Scale (GDS) dengan Penurunan Berat Badan di Poli Geriatri 

RSUD Dr.Soetomo Surabaya 

Tingkat Depresi 

Penurunan Berat Badan 

Frekuensi (n) % 

Ringan   6 85.71 

Sedang 1 14.29 

Total  7 100.00 

 

 

4.2 Analisis Penelitian  

Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah uji korelasi 

Spearman, karena uji ini dapat menganalisa hubungan antar .variabel dengan 

skala data ordinal. Penentuan tingkat kekuatan dan arah korelasi dapat dilihat 

melalui nilai koefisien korelasi (r) yang memiliki nilai +/- dengan rentang nilai 

0-1. Jika r bernilai positif, maka hubungan kedua variabel dikatakan searah, 

namun jika negatif, maka sebaliknya. Nilai 0 artinya kedua variabel tidak 

memiliki korelasi dan nilai 1 memiliki nilai korelasi yang kuat. Sementara itu, 

signifikansi yang dilambangkan dengan huruf p memiliki nilai sebesar 5%., 

yang artinya apabila p<0.05 maka korelasi antar variable signifikan. Namun 

apabila p>0.05 maka korelasi antar variabel tidak signifikan.  
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Uji  korelasi spearman ini dilakukan terhadap tingkat depresi berdasarkan 

GDS dan perubahan berat badan yang telah di coding sebelumnya. Hal ini 

bertujuan untuk menunjukkan apakah tingkat depresi memiliki hubungan 

dengan penurunan berat badan. Tingkat depresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah normal, depresi ringan dan depresi sedang. Depresi berat 

tidak dimasukkan kedalam analisis dikarenakan tidak ditemukannya subjek 

penelitian yang berada dalam tingkat depresi berat. Sementara untuk berat 

badan di kategorikan / di coding menjadi meningkat, tetap dan menurun. 

Berikut tabel yang menunjukkan korelasi dan signifikansi antar variabel. 

Tabel 5.10 Korelasi dan Signifikansi  

 

Tingkat 

 Depresi 

Perubahan  

Berat Badan 

Uji Korelasi 

Spearman 

Tingkat 

Depresi 

Koefisien Korelasi 1,000 ,240 

Sig. (2-tailed) . ,126 

N 42 42 

Penurunan 

Berat 

Badan 

Koefisien Korelasi ,240 1,000 

Sig. (2-tailed) ,126 . 

N 42 42 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa antara variabel tingkat depresi 

dengan perubahan berat badan memiliki hubungan yang tidak bermakna 

(0.126). 
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BAB 6 

PEMBAHASAN  

 

6.1 Karakteristik Lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya  

Data dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data 

primer didapatkan dari hasil wawancara menggunakan kuesioner Geriatric 

Depression Scale (GDS) dan hasil auto anamnesis maupun hetero anamnesis 

mengenai berat badan subjek penelitian. Sementara data sekunder didapatkan 

dari rekam medis elektronik guna melihat riwayat berat badan subjek 

penelitian. Total sampel yang didapatkan pada penelitian ini sebanyak 42 

subjek penelitian.  

Ditinjau dari segi pengelompokkan usia, jumlah presentase subjek 

penelitian yang tertinggi ialah yang berusia 75 – 90 tahun. Namun berdasarkan 

review jurnal oleh Jin et al (2008) menyatakan bahwa hubungan antara usia 

dengan kemauan subjek penelitian untuk berobat cukup rumit. Hal tersebut 

dikarenakan faktor usia dapat dipengarhi oleh faktor budaya dan sosial 

ekonomi.  

Sementara ditinjau dari segi jenis kelamin, wanita memiliki presentase 

yang jauh lebih tinggi (61.90%) dibandingkan dengan pria (38.10%). Akan 

tetapi dalam penelitian yang di lakukan oleh Hussein et al (2015) menyatakan 

bahwa jenis kelamin tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

kepatuhan  subjek penelitian dalam berobat.   

Dilihat dari segi pendidikan terakhir, presentase tertinggi adalah 

perguruan tertinggi atau sederajat yaitu sebesar 38.10%, sementara presentase 
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terendah adalah 9.52% yaitu tingkat SD/sederajat. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Prayogo (2013) , mengatakan bahwa terdapat hubungan antara 

pendidikan terakhir dengan kepatuhan terhadap pengobatan. Hal ini dapat 

dikaitkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin 

menunjukkan tinggi pengetahuan dan kemauannya mengunjungi poli geriatri 

untuk kontrol kesehatannya. 

Ditinjau dari segi pekerjaan, pensiunan PNS merupakan pekerjaan 

yang presentasenya tertinggi, yaitu 40.48%. menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Prayogo (2013), tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pekerjaan dan kepatuhan  subjek penelitian dalam berobat.  

 

6.2 Gambaran Tingkat Depresi pada lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya 

Lansia merupakan kelompok umur (>60 tahun) yang sedang 

mengalami beberapa perubahan oleh karena proses penuaan. Perubahan 

tersebut seperti kognitif, biologis maupun psikis yang dapat mempengaruhi 

dan memicu perubahan psikologis pada lansia. Apabila perubahan psikologis 

tersebut tidak diatasi dengan baik, maka dapat menyebabkan depresi  

Menurut Maslim (2013) , gejala utama depresi adalah afek depresi, 

menurunnya minat dan rasa bahagia, menurunnya energi, mudah  lelah, 

menurunnya aktivitas. Sementara gejala tambahannya antara lain menurunnya 

konsentrasi, hilangnya/bertambahnya nafsu makan, gangguan tidur, merasa 

bersalah, dll.  
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Berdasarkan hasil wawancara menggunakan kuesioner Geriatric 

Depression Scale (GDS) yang merupakan skrining sesaat gejala depresi pada 

lanjut usia, mayoritas pasien Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo yang datang 

untuk melakukan kontrol kesehatan dan menjadi subjek penelitian berada pada 

tingkat normal (71.43%) yang berarti subjek tidak mengalami gangguan 

depresi saat peneliti melakukan wawancara. Sementara sebanyak 26.19% 

subjek penelitian dalam tingkat depresi ringan yang berarti minimal terdapat 2 

dari 3 gejala utama tersebut diatas  ditambah dengan minimal 2 dari gejala 

lainnya (saat subjek penelitian diwawanacarai oleh peneliti). Sisanya, 2.38% 

dalam tingkat depresi sedang yang berarti minimal terdapat 2 dari 3 gejala 

utama tersebut diatas  ditambah dengan minimal 3 dari gejala lainnya (saat 

subjek penelitian diwawanacarai oleh peneliti. 

 Banyaknya subjek penelitian yang berada dalam tingkat normal, 

menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian yang mengunjungi Poli 

Geriatri RSUD Dr. Soetomo berada dalam  keadaan psikologis yang baik.   

Sementara itu, tidak didapatkannya subjek penelitian dengan tingkat 

depresi berat dapat disebabkan karena lansia pada Poli Geriatri RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya berada dalam  keadaan sehat jiwa. Jika didapatkan subjek 

penelitian dengan tingkat depresi ringan dan sedang, hal tersebut dapat 

dikarenakan proses penuaan yang kemungkinan kurang baik ataupun terdapat 

faktor lain yang dapat memengaruhi. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut 

upaya preventif dan promotif harus digalakkan 
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6.3 Gambaran Perubahan (penurunan) Berat Badan pada lansia di Poli 

Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

Menurut Evans dan Gupta (2013), penurunan berat badan merupakan 

hasil dari menurunnya asupan energi atau pengeluaran energi yang meningkat. 

Perbedaan berat badan ini diukur dalam jangka waktu 6 bulan, yaitu berat 

badan saat peneliti menemui subjek penelitian dan berat badan 6 bulan 

sebelumnya. 

 Berdasarkan data dari rekam medis elektronik maupun auto anmnesa 

dan hetero anamnesa sebanyak 38.10% subjek penelitian mengalami 

penurunan berat badan, 35.71% mengalami peningkatan berat badan, dan 

26.91% tetap. Menurut data tersebut diatas dapat dilihat bahwa mayoritas 

subjek penelitian ini mengalami penurunan berat badan. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh nafsu makan yang meningkat/menurun sesuai dengan kondisi 

psikis dan fisik subjek penelitian  saat itu (Smith dan Gove, 2005).  Selain itu, 

penurunan berat badan pada lansia dapat dipengaruhi oleh proses penuaan, 

gangguan depresi, maupun penyakit kronis yang terjadi pada mereka. 

Sehingga untuk mengetahui penyebab turunnya berat badan lebih lanjut dapat 

dilakukan serangkaian pemeriksaan.     

6.4 Hubungan antara Tingkat Depresi Berdasarkan Geriatric Depresion Scale 

(GDS) dengan Penurunan Berat Badan pada Lansia di Poli Geriatri 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

  Dalam penelitian ini, tingkat depresi yang digunakan ada 4, yaitu 

normal, ringan, sedang dan berat. Namun hasil yang didapatkan hanyalah 3 

tingkatan, yaitu normal, ringan dan sedang yang telah di jelaskan diatas. Lalu, 
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variabel ini korelasikan dengan perubahan berat badan (menurun, tetap, 

meningkat) guna mencari hubungan antara tingkat depresi dengan penurunan 

berat badan,  

  Presentase sampel terbanyak yang mengalami penurunan berat badan  

sebesar 56.25% justru berasal dari subjek penelitian yang tidak mengalami 

gangguan depresi. Hasil penelitian yang didapatkan justru menunjukkan 

bahwa tanpa ada gangguan depresi pun, lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya dapat mengalami penurunan berat badan. Hal ini 

dikarenakan oleh beberapa faktor. Sementara sisa pasien (43.75%) yang 

mengalami penurunan berat badan berasal dari subjek penelitian yang 

mengalami gangguan depresi. 

  Presentase sampel terbanyak yang mengalami gangguan depresi 

dengan disertai penurunan berat badan berasal dari tingkat depresi ringan 

(85.71%). Sementara sisanya (14.29%) berasal dari tingkat depresi sedang. 

Sedikitnya presentase subjek penelitian yang mengalami gangguan depresi 

sedang yang disertai penurunan berat badan dapat disebabkan karena 

sedikitnya populasi lansia yang mengalami gangguan depresi sedang - berat 

pada Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo dalam keadaan sehat jiwa 

atau psikologis yang baik.  

  Tingginya presentase penurunan berat badan yang berasal dari subjek 

penelitian yang tidak mengalami gangguan depresi (normal) dan paling 

rendahnya presentase penurunan berat badan yang berasal dari tingkat depresi 

sedang menunjukkan bahwa tidak ada pola kecenderungan hubungan antara  
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tingkat depresi dengan penurunan berat badan pada lansia poli Geriatri RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya 

  Hasil ini diperkuat uji statistik korelasi spearman. Didapatkan hasil 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan (p= >0.05) dari kedua 

variabel, yaitu tingkat depresi dan perubahan (penurunan) berat badan. Dari 

hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa walaupun subjek penelitian memiliki 

tingkat depresi yang cukup tinggi, namun berat badannya tidak mengalami 

penurunan, begitu pula sebaliknya.  

  Hasil penelitian Hartini (2012) menunjukkan bahwa tidak adanya 

hubungan antara tingkat depresi dengan status gizi. Tidak adanya hubungan 

antara tingkat depresi dengan penurunan berat badan dalam penelitian ini 

dimungkinkan karena ada faktor lain yang mempengaruhi perubahan 

(penurunan) berat badan. Menurut Evans dan Gupta (2013) penyakit dapat 

mempengaruhi perubahan berat badan. Sementara menurut Harvard University 

(nd) ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan berat badan, yaitu 

faktor personal, lingkungan, sosial dan budaya. 

  Selain itu, tidak hubungan antara tingkat depresi dengan penurunan 

berat badan dalam penelitian ini dapat disebabkan karena perbedaan respon 

nafsu makan. Tidak semua subjek penelitian yang berada dalam tingkat 

depresi tinggi menurunkan nafsu makan, namun ada pula yang sebaliknya. 

(NIMH, nd)  

  Meskipun berdasarkan hasil analisis tidak ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat depresi dengan penurunan berat badan, Namun 

apabila dilihat dari distribusi frekuensi subjek penelitian yang berada pada 
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kondisi depresi ringan saat diwawancarai oleh peneliti, yaitu dari 11 sampel 

depresi ringan mayoritas mengalami penurunan berat badan yaitu sebanyak 6 

sampel ( 54.55%), dan sisanya hanya 3 (27.27%) sampel yang mengalami 

kenaikan berat badan serta 2 (18.18%) sampel tidak mengalami perubahan 

berat badan. 

  Walaupun tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat depresi 

dengan penurunan berat badan, namun diharapkan agar caregiver dan lansia 

itu sendiri tetap menjaga kuaitas hidup mereka dengan  menjaga pola hidup 

yang sehat dan mempertahankan keadaan psikologis mereka yang baik.  
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BAB 7 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

1. Jumlah sampel yang didapatkan pada penelitian ini adalah 42 lansia di 

Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan mayoritas wanita 

(61,90%) berusia 75-90 tahun (49.52%) memiliki pendidikan terakhir 

perguruan tinggi (38.10%) dan pekerjaan PNS (40.48%).  

2. Sebanyak 71.43% subjek penelitian tidak mengalami depresi. 26.19% 

mengalami depresi ringan dan 2.38% mengalami depresi sedang saat 

peneliti melakukan wawancara terhadap subjek penelitian.  

3. Sebanyak 38.10% subjek penelitian mengalami penurunan berat badan. 

35.71% mengalami peningkatan berat badan dan sisanya 26.19% tidak 

mengalami perubahan berat badan.  

4. Tidak ada hubungan antara tingkat depresi dengan penurunan berat badan 

pada lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  

 

7.2 Saran   

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap variabel tingkat depresi, 

sehingga penelitian tidak hanya potret gangguan depresi sesaat . 

2. Diperlukan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga dapat mengetahui 

gambaran lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo secara keseluruhan.  

3. Diperlukan pengukuran berat badan pasien saat setiap kali kontrol di Poli 

Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya.  
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7.3 Temuan  

1. Ada beberapa data berat badan pasien Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya yang tidak diukur 

2. Lansia merasa butuh teman untuk bertukar cerita sehingga hal tersebut 

dapat  membangkitkan semangat mereka untuk kontrol kesehatannya. 

Temuan ini dapat dilihat dari kesenangan mereka bercerita kepada peneliti 

seputar kehidupan dan penyakit yang di deritanya.  

3. Banyaknya lansia di Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang 

tidak mengalami gangguan depresi menunjukkan mayoritas lansia berada 

dalam sehat jiwa. Namun, masih ditemukan pula beberapa lansia yang 

berada dalam tingkat depresi ringan dan sedang saat peneliti melakukan 

wawancara. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut di perlukan upaya 

preventif dan promotif yang harus digalakkan untuk mencegah gangguan 

depresi pada lansia.  

 

7.4       Kelemahan 

1 Data berat badan kurang valid, dikarenakan data yang objektif (rekam 

medis elektronik) dan subjektif (autoanamnesis dan heteroanamnesis). Hal 

tersebut karena, ada beberapa data berat badan yang tidak ditemukan pada 

rekam medis eletronik sehingga peneliti menggunakan data subjektif.  

2 Sedikitnya sampel gangguan depresi yang ditemukan oleh peneliti 

kemungkinan menganggu hasil dalam penghitungan statistik.  
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Lampiran 1: Permohonan Melakukan Penelitian    
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Lampiran 2: Kelaikan Etik   
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Lampiran 3: Information for Consent dan Informed Consent  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

FAKULTAS KEDOKTERAN 
Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 

Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 

website: http://www.fk.unair.ac.id  email: dekan@fk.unair.ac.id 

 

Penjelasan Penelitian untuk Disetujui ( Information for consent ) 

 

Nama Peneliti  : Meidiana Devira Aristanti  

Alamat   : Jalan Rangkah VII / 130H Surabaya 

Judul Penelitian : Pengaruh Tingkat  Depresi  terhadap  Penurunan  Berat Badan  pada  

     Lanjut Usia di Poli Geriatri RSUD Dr.Soetomo Surabaya  

 

A. Tujuan penelitian dan penggunaan hasilnya 

Untuk  mengetahui pengaruh  tingkat  depresi terhadap penurunan berat badan  pada  

lanjut usia di poli geriatri RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan informasi yang berguna bagi lansia agar mengetahui pengaruh tingkat 

depresi terhadap penurunan berat badan.  

 

B. Manfaat bagi peserta penelitian 

Anda dapat mengetahui apakah anda menderita depresi atau tidak secara gratis. 

 

C. Metode dan prosedur kerja penelitian 

Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk wawancara kepada 

anda. Dan anda menjawab pertanyaan tersebut. 

 

D. Resiko yang mungkin timbul 

Resiko dari penelitian ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan karena peneliti akan 

meminta memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin tidak berkenan bagi anda. 

 

E. Efek samping penelitian 

Penelitian  menimbulkan efek samping yang kecil bagi anda. 

 

F. Tindak lanjut jika terjadi insiden saat dilaksanakan penelitian 

Insiden yang terjadi saat penelitian akan ditanggung dan ditindak lanjuti oleh peneliti 

sesuai protap Instalansi Rawat Jalan poli geriatri 

 

G. Jaminan kerahasiaan 

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas anda akan dirahasiakan dan hanya 

akan diketahui oleh peneliti. Hasil penelitian akan dipublikasikan tanpa identitas anda. 
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H. Hak untuk menolak menjadi subyek penelitian 

Anda bebas untuk menolak menjadi subyek penelitian. 

 

 

I. Partisipasi berdasarkan kesukarelaan dan hak untuk mengundurkan diri 

Anda bebas memilih keikutsertaan dalam penelitian ini tanpa ada paksaan. Bila anda 

sudah memutuskan untuk ikut , Anda juga bebas untuk mengundurkan diri / berubah 

pikiran setiap saat tanpa dikenai denda atau sanksi apapun. 

 

J. Subjek dapat dikeluarkan dari penelitian 

Bila  anda  tidak  mengikuti prosedur sesuai prosedur penelitian, Anda dianggap tidak 

ikut dalam penelitian  

 

K. Informasi tambahan 

- Peneliti tidak menggunakan bahan biologik 

- Sumber biaya penelitian berasal dari peneliti sendiri  

- Anda akan diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas 

sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Meidiana Devira Aristanti pada 

085731082405. Semua biaya yang terkait dengan penelitian akan ditanggung 

peneliti. 

 

L. Ganti Rugi (Konpensasi untuk subjek penelitian) 

Kompensasi yang diberikan untuk Anda adalah berupa souvenir yang telah ditentukan 

oleh peneliti sebelumnya.  

 

 Surabaya, ……………………… 

Yang menerima penjelasan Yang memberi penjelasan 

 (………………….....……) 

 

 

(Meidiana Devira Aristanti) 

  

  

Saksi I Saksi II 

 

 

 

(………………….....……) 

 

 

(………………….....……) 
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UNIVERSITAS AIRLANGGA 

FAKULTAS KEDOKTERAN 
Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 

Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 

website: http://www.fk.unair.ac.id  email: dekan@fk.unair.ac.id 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN (Informed Consent) 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

 

Nama  : .............................................................................................................. 

Umur   : .............................................................................................................. 

Alamat  : .............................................................................................................. 

Tlp / Email : .............................................................................................................. 

Sesudah mendengarkan penjelasan yang diberikan dan diberikan kesempatan untuk 

menanyakan yang belum dimengerti, dengan ini memberikan :  

PERSETUJUAN  

Mengikuti penelitian sebagai subyek penelitian dengan judul penelitian : 

“ Pengaruh Tingkat Depresi terhadap Penurunan Berat Badan pada Usia Lanjut di Poli 

Geriatri RSUD DR.Soetomo Surabaya”  

Dan sewaktu-waktu saya berhak mengundurkan diri.  

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.  

 

Surabaya, ………………………  

Yang Membuat Pernyataan  

 

(………………….....……)  

  

Saksi I Saksi II 

 

 

 

(………………….....……) 

 

 

(………………….....……) 

62 
               IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KARYA TULIS ILMIAH                HUBUNGAN ANTARA TINGKAT ... MEIDIANA DEVIRA A.



Lampiran 4: form lembar pengunduran diri sebagai subjek penelitian  

 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

FAKULTAS KEDOKTERAN 
Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 

Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 

website: http://www.fk.unair.ac.id  email: dekan@fk.unair.ac.id 

 

LEMBAR PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI SUBJEK PENELITIAN  

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

 

Nama  : .............................................................................................................. 

Umur   : .............................................................................................................. 

Alamat  : .............................................................................................................. 

Tlp / Email : .............................................................................................................. 

Dengan ini menyatakian MENGUNDURKAN DIRI sebagi subjek penelitian 

Dengan judul penelitian : 

“ Pengaruh Tingkat Depresi terhadap Penurunan Berat Badan pada Usia Lanjut di Poli 

Geriatri RSUD DR.Soetomo Surabaya”  

Demikian lembar pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.  

 

 

Surabaya, ………………………  

Yang Membuat Pernyataan  

 

(………………….....……)  

  

Saksi I Saksi II 

 

 

(………………….....……) 

 

 

(………………….....……) 

63 
               IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KARYA TULIS ILMIAH                HUBUNGAN ANTARA TINGKAT ... MEIDIANA DEVIRA A.



Lampiran 5: form Perjanjian Pernyataan Kerahasiaan  

 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

FAKULTAS KEDOKTERAN 
Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 

Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 

website: http://www.fk.unair.ac.id  email: dekan@fk.unair.ac.id 

 

Perjanjian Pernyataan Kerahasiaan 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :  

Nama    : Meidiana Devira Aristanti  

NIM     : 011411131013 

Fakultas/Program Studi : Kedokteran / Pendidikan Dokter 

Jabatan   : Mahasiswa 

Alamat Institusi  : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.47 Surabaya 

Telepon   : 085731082405 

Email    : meidianadevira@gmail.com 

Sebagai peneliti dalam penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Tingkat Depresi terhadap Penurunan Berat Badan pada Usia Lanjut di Poli 

Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya” 

Dengan ini menyatakan bahwa, saya :  

1. Akan memegang teguh kerahasiaan tersebut 

2. Tidak akan memberitahukan / menyampaikan, membocorkan kepada siapapun, segala 

sesuatu yang telah saya ketahui dan saya kerjakan dalam melaksanakan tugas tersebut 

diatas, dengan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung.  

3. Pernyataan ini saya buat dan ditandatangani dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, 

tanpa dipaksa oleh pihak lain, serta penuh rasa tanggung jawab.  

Apabila saya lakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan diatas, saya 

bersedia dituntut dan diberi sanksi sesuai, bersedia dituntut dan diberi sanksi sesuai dengan 

undang-undang atau hukum yang berlaku.  

                      Surabaya, 5 Desember 2016 

   Yang bertanda tangan  

 

                     (Meidiana Devira Aristanti) 
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Lampiran 6: form Instrumen Penelitian  

 

INSTRUMEN PENELITIAN  

“Pengaruh Tingkat Depresi terhadap Penurunan Berat Badan pada Lanjut Usia di Poli 

Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya” 

 

1. Nama                           :  

2.  Umur                            :  

3. Alamat                         :  

4. No. Telepon                 :  

5. Jenis Kelamin              : 1. Pria 

2. Wanita 

 

 

6. Pendidikan Terakhir    : 1. Tidak Sekolah 

2. SD / Sederajat 

3. SMP / Sederajat 

 

4. SMA / Sederajat 

5. Sarjana 

 

7. Pekerjaan                     :            1. Tidak Bekerja 

2. PNS 

 

3. Swasta 

4. Lain-lain 

 

8. Sumber Dana               : 1. BPJS 2. Mandiri  

  Saat ini RM  

(bulan ……) 

 

9. Berat Badan                 :    

10. Tinggi Badan               :    

12. BMI                             :    

 Kesimpulan                  : 1. Tetap  

2. Turun  

3. Naik  
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MINI-MENTAL STATE EXAM (MMSE) 

         MMSE :  

 TES NILAI

MAKS  

NILAI 

Orientasi 

1  Sekarang (tahun), (musim), (bulan), (tanggal), hari apa?  5   

2  Kita berada dimana? (negara), (propinsi), (kota), (rumah sakit), 

(lantai/kamar)  

5    

Registrasi 

3  Sebutkan 3 buah nama benda ( jeruk, uang, mawar), tiap benda 1 

detik, pasien disuruh mengulangi ketiga nama benda tadi. Nilai 1 

untuk tiap nama benda yang benar. Ulangi sampai pasien dapat 

menyebutkan dengan benar dan catat jumlah pengulangan  

3   

Atensi dan Kalkulasi 

4  Kurangi 100 dengan 7. Nilai 1 untuk tiap jawaban yang benar. 

Hentikan setelah 5 jawaban. Atau disuruh mengeja terbalik kata “ 

WAHYU” (nilai diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan; 

misalnya uyahw=2 nilai)  

5   

Mengingat Kembali (Recall) 

5  Pasien disuruh menyebut kembali 3 nama benda di atas  3   

Bahasa 

6  Pasien diminta menyebutkan nama benda yang ditunjukkan ( pensil, 

arloji)  

2   

7  Pasien diminta mengulang rangkaian kata :” tanpa kalau dan atau 

tetapi ”  

1   

8  Pasien diminta melakukan perintah: “ Ambil kertas ini dengan 

tangan kanan, lipatlah menjadi dua dan letakkan di lantai”.  

3   

9  Pasien diminta membaca dan melakukan perintah “Angkatlah 

tangan kiri anda”  

1    

10  Pasien diminta menulis sebuah kalimat (spontan)  1    

11  Pasien diminta meniru gambar di bawah ini  1    

Skor Total  30  

Interpretasi :  1. (25 – 30)     = Tidak ada gangguan kognitif 

 2. (20 – 25)     = Ringan  

 3. (10 – 20)     = Sedang  

 4. (0 – 10)       = Berat  
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Semi Structured Interview 

“Pengaruh Tingkat Depresi terhadap Penurunan Berat Badan pada Lanjut Usia di Poli 

Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya” 

 

Nama Pasien  :      Umur  :     

NO Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah Anda sering mengalami susah tidur?   

2.  Apakah Anda sering mengalami mimpi-mimpi buruk akhir-akhir ini?   

3.  Apakah akhir-akhir ini Anda merasa tidak tertarik terhadap apa yang 

biasanya Anda senangi?  

  

4. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa malas untuk mengerjakan 

sesuatu?  

  

5. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa bersalah terhadap sesuatu hal?    

6. Apakah Anda pernah merasa sedih selama kurun waktu yang lama?   

7. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa tidak memiliki tenaga (lemas) 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari?  

  

8. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa susah untuk berkonsentrasi 

apabila sedang mengerjakan sesuatu hal?  

  

9. Apakah akhir-akhir ini nafsu makan Anda berkurang?   

10. Apakah Anda makan 3 kali sehari?   

11.  Apakah akhir-akhir ini Anda suka mengonsumsi makanan ringan?   

12. Apakah Anda mengalami penurunan berat badan akhir-akhir ini?   

13. Apakah akhir-akhir ini Anda masih sering menjalankan aktivitas 

seperti biasanya?  

  

14. Apakah Anda pernah merasakan ingin mengakhiri kehidupan?   

15. Mulai kapankah Anda merasakan ini?  

16. Apakah penyebab perubahan dalam hidup Anda ini?  
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Geriatric Depression Scale (GDS) 

 

Nama Pasien  :    Umur  :    GDS :  

No. Pertanyaan YA TIDAK 
1. Pada dasarnya apakah Anda puas dengan hidup Anda ?   

2. Apakah Anda mengurangi banyak kegiatan dan minat Anda ?   

3. Apakah Anda merasa hidup Anda hampa ?   

4. Apakah Anda sering merasa bosan ?   

5. Apakah biasanya Anda memiliki semangat yang bagus ?   

6. Apakah Anda merasa takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada 

Anda ? 

  

7. Apakah biasanya Anda merasa bahagia ?   

8. Apakah Anda sering merasa tidak berdaya ? 

 

  

9. Apakah Anda lebih memilih tinggal di rumah (kamar), daripada pergi 

keluar dan melakukan hal-hal yang baru ? 

  

10. Apakah Anda merasa mempunyai lebih banyak masalah dengan ingatan 

Anda dibandingkan kebanyakan orang ? 

  

11. Apakah menurut Anda sangat menyenangkan bisa hidup hingga sekarang 

ini? 

  

12. Apakah Anda merasa sangat tidak berharga dengan kondisi Anda 

sekarang? 

  

13. Apakah Anda merasa penuh semangat ?   

14. Apakah Anda merasa keadaan Anda tidak ada harapan ?   

15. Menurut Anda, apakah kebanyakan orang lebih baik daripada Anda ?   

 

Interpretasi :  1. (0 – 4)     = Normal  

 2. (5 – 8)     = Depresi ringan 

 3. (9 – 11)   = Depresi sedang 

 4. (12 – 15) = Depresi parah 
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10. KALIMAT SPONTAN :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. TIRULAH GAMBAR BERIKUT  
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Lampiran 7: Analisa dengan SPSS 

 

GDS saat diwawancara * Perubahan Berat Badan Crosstabulation 

 

Perubahan Berat Badan 

Total turun tetap naik 

GDS saat diwawancara normal Count 9 9 12 30 

% within GDS saat 

diwawancara 
30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

% within Perubahan Berat 

Badan 
56,3% 81,8% 80,0% 71,4% 

% of Total 21,4% 21,4% 28,6% 71,4% 

depresi ringan Count 6 2 3 11 

% within GDS saat 

diwawancara 
54,5% 18,2% 27,3% 100,0% 

% within Perubahan Berat 

Badan 
37,5% 18,2% 20,0% 26,2% 

% of Total 14,3% 4,8% 7,1% 26,2% 

depresi sedang Count 1 0 0 1 

% within GDS saat 

diwawancara 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Perubahan Berat 

Badan 
6,3% 0,0% 0,0% 2,4% 

% of Total 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% 

Total Count 16 11 15 42 

% within GDS saat 

diwawancara 
38,1% 26,2% 35,7% 100,0% 

% within Perubahan Berat 

Badan 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 38,1% 26,2% 35,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 GDS KESBB 

Spearman's rho GDS Correlation Coefficient 1,000 ,240 

Sig. (2-tailed) . ,126 

N 42 42 

KESBB Correlation Coefficient ,240 1,000 

Sig. (2-tailed) ,126 . 

N 42 42 
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Lampiran 8: Rincian Biaya Penelitian  

 

1. Penyusunan Proposal 

a. Print Proposal     : Rp    55.000,00 

b. Jilid Proposal      : Rp    45.000,00 

2. Pelaksanaan Penelitian  

a. Ethical clearance     : Rp  455.000,00 

b. Information to consent     : Rp    20.000,00 

c. Informed consent      : Rp    20.000,00 

d. Lembar pengumpulan data   : Rp    20.000,00 

3. Penyusunan Laporan  

a. Print laporan      : Rp    95.000,00 

b. Jilid laporan      : Rp    45.000,00 

 

Total      : Rp  755.000,00  
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