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RINGKASAN 

 

PROFIL PENYAKIT KRONIS PASIEN LANJUT USIA YANG BEROBAT  

DI POLI GERIATRI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD DR. SOETOMO 

SURABAYA TAHUN 2016 

 

 

Lanjut usia (lansia) mengalami degeneratif pada fungsi tubuhnya baik 

penurunan daya tahan tubuh maupun kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri 

sehingga rentan sakit. Penyakit kronis progresif banyak terjadi pada lansia, yang 

disebabkan karena faktor genetik, fisiologi, lingkungan, dan kebiasaan, menyebabkan 

penyakit lansia cenderung bersifat multipatologi. Adanya penurunan angka fertilitas 

dan penurunan angka mortalitas, serta peningkatan angka harapan hidup (AHH) 

menyebabkan tingginya jumlah lansia. Penelitian terkait profil penyakit kronis lansia 

di RSUD Dr. Soetomo belum ada. Pelaporan penyakit kronis lansia penting untuk 

mengetahui masalah kesehatan lansia dalam pencegahan, manajemen, pendanaan 

perawatan. Harapannya, dengan mengetahui profil penyakit kronis lansia, dapat 

menjadi acuan kebijakan pimpinan RSUD Dr. Soetomo dalam edukasi dan perbaikan 

kualitas pelayanan untuk pasien lansia. 

Penelitian ini menggunakan data rekam medik pasien lansia yang berobat di 

Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 2016 dan telah dinyatakan lulus etik 

dan perizinan penelitian oleh bagian Penelitian dan Pengembangan (LitBang) RSUD 

Dr. Soetomo. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode cross sectional dengan 

rancangan retrospektif dan teknik total sampling. Variabel yang diambil adalah 

karakteristik lansia (jenis kelamin, usia, tempat tinggal) dan diagnosis yang tertera di 

rekam medik elektronik yang diperoleh dari Poli Geriatri RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

yang menggunakan kode International Classification of Disease 10 (ICD-10). Sampel 

yang diambil adalah pasien lansia yang memenuhi kriteria inklusi (berusia lebih dari 60 

tahun dengan diagnosis penyakit kronis). Usia lansia dibedakan dalam kelompok usia 

lansia muda (60-69 tahun), lansia madya (70-79 tahun), dan lansia tua (≥ 80 tahun); 

tempat tinggal dibedakan menjadi Surabaya dan NonSurabaya; diagnosis dibedakan 

berdasarkan kelompok penyakit kronis lansia, penyakit kronis lansia, kelompok 

unipatologi/ multipatologi, serta jumlah penyakit yang diderita. Data dikumpulkan dan 

diolah menggunakan software statistik SPSS 20. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 611 lansia yang berobat di Poli 

Geriatri RSUD Dr. Soetomo tahun 2016 berusia 60-93 tahun, dengan rata-rata usia 72 

±7,18 tahun dan jenis kelamin perempuan (59,7%) lebih banyak daripada laki-laki 

(44,4%). Kelompok usia yang berobat di Poli Geriatri secara berturut-turut adalah 

44,6% lansia madya (70-79 tahun), 38,8% lansia muda (60-69 tahun), dan 16,9% lansia 

tua (≥ 80 tahun). Sebanyak 91,2% pasien berasal dari Surabaya, sedangkan sisanya 

termasuk NonSurabaya (8,78%). Tiga kelompok penyakit kronis lansia terbanyak 

berupa penyakit Kardiovaskular (81,83%), penyakit Endokrin, Metabolik, dan Nutrisi 

(57,12%), dan penyakit Muskuloskeletal (30,61%). Hipertensi (76,76%) menjadi 

penyakit kronis lansia yang paling banyak dijumpai pada setiap bulan di tahun 2016, 

sekaligus merupakan penyakit kronis lansia terbanyak selama tahun 2016. Lansia dapat 

memiliki 1 hingga 12 penyakit kronis dalam tubuhnya selama satu tahun. Pada 

penelitian ini didapatkan hasil, penyakit kronis lansia cenderung bersifat multipatologi 

(82,65%) daripada unipatologi (17,3%). Secara keseluruhan rata-rata lansia memiliki 3 

atau 4 penyakit kronis dalam tubuhnya pada tahun 2016. 
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Usia rerata dalam penelitian ini mencapai target AHH Indoensia tahun 2015 

dalam data Kemenkes RI, yaitu sebesar 70,8 tahun. Tingginya jumlah lansia perempuan 

dalam penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan data Badan Pusat Statistika 

(BPS) 2016, World Health Organization (WHO) wilayah Asia Tenggara karena 

berkaitan dengan AHH yang tinggi pada perempuan, yang dapat dibuktikan dari hasil 

BPS Jawa Timur 2016 terkait tingginya angka cerai mati lansia perempuan lebih tinggi 

disbanding lansia laki-laki, bahwa lansia perempuan cenderung berumur panjang. Serta 

adanya penyebab banyaknya pasien dari Surabaya dibandingkan dengan NonSurabaya 

antara lain karena RSUD Dr. Soetomo sebagai rujukan tertinggi dan memiliki kualitas 

spesialis dan fasilitas yang lebih lengkap. 

Berdasarkan diagnosis yang dibedakan per bulannya, didapatkan hasil bahwa 

Hipertensi menduduki peringkat pertama penyebab penyakit kronis lansia setiap 

bulannya di tahun 2016. BMKG menyatakan bahwa di tahun yang sama merupakan 

suhu terekstrim sepanjang sejarah dan dunia sedang dilanda perubahan iklim akibat 

global warming. Menurut beberapa penelitian, ada keterkaitan perubahan iklim, 

khususnya perubahan suhu tinggi dan rendah, terhadap kesehatan jantung. Namun 

hubungan pengaruh paparan suhu tinggi terhadap morbiditas mortalitas penyakit 

kardiovaskular masih bersifat kontroversional karena adanya perbedaan pendapat 

beberapa peneliti. 

 Kemenkes RI, WHO, dan penelitian di Padang dan di Swedia mendukung hasil 

penelitian ini, terkait kelompok penyakit kardiovaskular sebagai penyakit kronis lansia 

terbanyak. Walaupun antar penelitian dan data memiliki pola urutan kelompok penyakit 

kronis terbanyak yang berbeda. Hipertensi menduduki peringkat pertama yang sesuai 

dengan data Riskesdas dan Kemenkes RI, serta penelitian penyakit kronis lansia di 

Padang. Namun, masing-masing data pendukung tersebut memiliki pola urutan 

penyakit kronis lansia yang berbeda dibandingkan dengan penelitian ini. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa penyakit lansia terbanyak bersifat multipatologi, dengan rata-rata 

lansia memiliki 3 atau 4 penyakit. Harapan peneliti, ke depannya penelitian ini dapat 

bermanfaat, menambah data publikasi dan dapat digunakan sebagai acuan kebijakan 

pimpinan RSUD Dr. Soetomo dalam perbaikan kualitas pelayanan untuk lansia.  
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ABSTRACT 

The Chronic Diseases Profile of Elderly Patients in Geriatric Outpatient Clinic 

of RSUD Dr. Soetomo Surabaya 2016 

 

Safira Rahma 011511133124. Medical Faculty of Airlangga University, Surabaya, 

Indonesia. 

 

Introduction: The elderly population has increased and the impact was chronic 

diseases related to multifactors (genetic, aging, environment, and life style) caused 

multipatology disease. There is no study about chronic diseases profile if elderly 

patients in RSUD Dr. Soetomo. This research data is expected to be a policy reference 

and as an improvement in health services quality in dealing with chronic diseases of the 

elderly. 

 

Methods: This cross sectional descriptive study has conducted by using data from 

electrical medical records of elderly outpatients using total sampling technique. Gender, 

age, address, and diagnose that adjusted to ICD-10 code were used as research 

variables. Collected sample regarding to inclusion criterias, grouped the data and 

processed it using SPSS 20 statistic software. 

Results: The average age of 611 elderly pateints was 72 ± 7.18 years and female 

(59.7%) are more than male (40.3%). 38.8% of patient were in young old group (60-69 

years), 44.4% in the middle old group (70-79 years old), and 16.9% in the oldest old 

group (≥80 years). 91.2% of patients were from Surabaya. Cardiovascular disease 

(81.83%), Endocrine, Metabolic and Nutritional diseases (57.12%), and 

Musculoskeletal diseases (30.61%) as the three most chronic disease groups. 

Hypertension (76.76%) was the most prevalence chronic disease in elderly in year 2016 

and in all months in 2016. The chronic diseases of elderly people tend to be 

multipatology (82.65%) with number of diseases average was 3 or 4 chronic diseases. 

Keywords: Elderly, Chronic Disease, Outpatient Clinic 
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