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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang

Estimasi jumlah penderita demensia di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 

satu juta orang. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat drastis menjadi dua kali 

lipat pada tahun 2030 dan menjadi empat juta orang pada tahun 2050 (Kementrian 

Kesehatan, Republik Indonesia, 2016). 

Orang dengan Demensia (selanjutnya disebut ODD) pada umumnya 

membutuhkan perawatan tingkat tinggi, dan perawatan tersebut dapat diberikan 

oleh caregiver. Tanpa caregiver, kualitas hidup ODD dapat memburuk dan hal 

tersebut mengakibatkan ODD membutuhkan perawatan institusional di Rumah 

Sakit lebih cepat (Brodaty & Donkin, 2009). 

Menurut penelitian oleh Brodaty & Donkin tahun 2009, caregiver ODD 

terbanyak adalah pasangan dari ODD tersebut, dan terbanyak selanjutnya adalah 

anak dan menantu dari ODD. Jumlah caregiver wanita diketahui lebih banyak 

daripada pria (Brodaty & Donkin, 2009). 

Pemberian perawatan jangka panjang kepada ODD akan melibatkan berbagai 

peran, yaitu peran sebagai penyedia, pendukung, pengorganisir dan pembiaya 

perawatan. Keluarga akan selalu memiliki peran utama, dengan atau tidak dibantu 

oleh penyedia layanan perawatan formal profesional maupun paraprofessional. 

Perawatan dapat dilakukan di rumah, di komunitas atau di rumah perawatan. 

(Prince et al, 2013). 

Merawat ODD adalah hal yang menantang dan penuh tekanan. Tanggung 

jawab ini membutuhkan pengorbanan fisik, emosional dan finansial yang cukup 

besar pada caregiver. Caregiver yang kewalahan dapat mengakibatkan kebutuhan 

terhadap bantuan medis meningkat, baik pada ODD maupun pada caregiver sendiri 

(Dang, 2008). 

Motivasi caregiver informal untuk merawat ODD dapat datang dari berbagai 

hal, seperti rasa cinta, balas budi, pemenuhan kebutuhan spiritual, rasa bertanggung 

jawab, rasa bersalah, tekanan sosial, norma yang berlaku di lingkungan, atau 
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bahkan keserakahan (Brodaty & Donkin, 2009). Caregiver formal tentunya 

memiliki motivasi yang berbeda dalam merawat ODD, seperti keinginan besar 

untuk merawat atau membantu orang lain, memenuhi kebutuhan finansial keluarga 

atau rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan (Miyamoto et al, 2010). 

Masalah fisik, psikologi, sosial dan lingkungan yang dialami oleh caregiver 

formal dan informal juga berbeda-beda, walaupun beban yang dimiliki keduanya 

sama-sama berhubungan dengan gejala perilaku dan psikologis pada demensia serta 

kemampuan yang rendah untuk melakukan aktifitas sehari-hari pada ODD 

(Miyamoto et al, 2010). 

Berbagai hal yang membedakan caregiver orang dengan demensia yang 

formal dengan yang informal tentunya berpengaruh pada kualitas hidup masing-

masing. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Perbedaan Kualitas Hidup pada Caregiver Formal dan Informal yang 

Merawat Orang dengan Demensia”. 

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, disusun permasalahan penelitian yaitu 

bagaimanakah perbedaan kualitas hidup pada caregiver formal dan informal yang 

merawat ODD 

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

kualitas hidup pada caregiver formal dan informal yang merawat ODD 

I.3.2 Tujuan Khusus

a. Mendapatkan gambaran kualitas hidup caregiver ODD

b. Mendapatkan gambaran perbedaan kualitas hidup pada caregiver formal

dan informal yang merawat ODD
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I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan ilmu kesehatan di bidang kesehatan jiwa tentang 

perbedaan kualitas hidup pada caregiver formal dan informal yang merawat ODD. 

I.4.2 Manfaat Praktis

I.4.2.1 Manfaat untuk Caregiver ODD

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada caregiver baik 

yang formal maupun informal tentang resiko yang akan dihadapi dalam melakukan 

perawatan terhadap ODD, sehingga caregiver dapat menyusun strategi untuk 

menghadapi dengan baik masalah yang akan datang di kemudian hari. 

I.4.2.2 Manfaat untuk ODD

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada ODD tentang 

perawatan yang mungkin akan mereka butuhkan di kemudian hari, dan dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk memilih jenis caregiver terbaik yang 

dibutuhkan oleh ODD. 

I.4.2.3 Manfaat untuk Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

umum di Indonesia tentang gambaran perbedaaan kualitas hidup pada caregiver 

formal dan informal ODD supaya dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

caregiver yang baik untuk ODD. 

I.4.2.4 Manfaat untuk Pelayan Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan fakta secara ilmiah 

tentang perbedaan kualitas hidup pada caregiver formal dan informal ODD, 

sehingga dokter dapat mengedukasi keluarga pasien tentang pertimbangan 

pemilihan caregiver yang tepat. 
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I.4.2.5 Manfaat untuk Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan depat menambah kajian dan referensi tambahan di 

Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk 

menjadi bahan ajar ilmu kesehatan jiwa, khususnya dalam kelimuan mengenai 

demensia. 

I.4.2.6 Manfaat untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman dalam bidang penelitian khususnya dalam ilmu kedokteran jiwa dan 

juga sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana kedokteran. 
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