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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan 

manusia, yang tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu tetapi 

juga dimulai sejak permulaan kehidupan. Secara global populasi lansia 

terus mengalami peningkatan. Bila dilihat dari struktur 

kependudukannya secara global jumlah penduduk <15 tahun lebih 

besar dari penduduk lansia (60 tahun), tetapi pada tahun 2040 baik 

global/dunia, Asia dan Indonesia diprediksikan jumlah penduduk 

lansia sudah lebih dari jumlah penduduk <15 tahun (Anonim 2013) 

Proses degenerasi pada lansia menyebabkan waktu tidur efektif 

semakin berkurang, sehingga tidak mencapai kualitas tidur yang 

adekuat dan akan menimbulkan berbagai macam keluhan tidur. 

Prevalensi gangguan pemenuhan kebutuhan tidur pada lansia cukup 

meningkat yaitu sekitar 76%. Kelompok lansia lebih mengeluh 

mengalami sulit tidur sebanyak 40%, sering terbangun pada malam 

hari sebanyak 30% dan sisanya gangguan pemenuhan tidur lain (Amir, 

2007) 

Kualitas tidur yang diharapkan setiap orang untuk 

mempertahankan keadaan tidur dan mendapatkan tahap tidur Rapid 

Eye Movement (REM) dan Non Rapid Eye Movement (NREM) yang 
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sesuai (Khasanah, 2012). Kualitas tidur yang dijalani seorang individu 

untuk mendapatkan kesegaran dan kebugaran saat terbangun dari 

tidurnya serta dikatakan baik apabila tidak menunjukan tanda-tanda 

kekurangan tidur dan tidak mengalami masalah dalam tidurnya 

(Indarwati, 2012) 

Tidur yang normal terdiri atas komponen gerakan bola mata 

cepat(Rapid Eye Movement, REM) dan NREM. Tidur NREM dibagi 

menjadi empat tahap: pada tahap 1, jatuh tertidur, orang tersebut 

mudah dibangunkan dan tidak menyadari ia telah tertidur. Kedutan 

atau sentakan otot menandakan relaksasi selama tahap ini. Pada tahap 

2 dan 3, meliputi tidur dalam yang progresif. Pada tahap 4, tingkat 

terdalam, sulit untuk dibangunkan.Tidur tahap 4 sangat penting untuk 

menjaga kesehatan fisik. Tahap ini sangat jelas terlihat menurun pada 

lansia, tetapi mereka belum mengetahui akibat dari penurunan ini. Pola 

tidur pada lansia ditandai dengan sering terbangun, penurunan tahap 3 

dan 4 waktu NREM, lebih banyak terbangun pada malam hari 

dibanding tidur, dan lebih banyak tidur selama siang hari. Tidur siang 

hari dapat mengurangi waktu dan kualitas tidur di malam hari pada 

beberapa lansia. 

Dari tahap 4, orang tersebut berlanjut ke tidur REM. Tidur 

REM terjadi beberapa kali dalam siklus tidur dimalam hari tetapi lebih 

sering terjadi pagi hari sekali. Pada tidur REM, aktifitas dan tanda-

tanda vital mengalami akselerasi, yang menyebabkan peningkatan 
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kesenangan dan pelepasan ketegangan yang dimanifestasikan dengan 

tersentak dan berbalik, kedutan otot, dan peningkatan frekuensi 

pernafasan, frekuensi jantung, dan tekanan darah. Tidur REM 

membantu melepaskan ketegangan dan membantu metabolisme system 

saraf pusat. Kekurangan tidur REM telah terbukti menyebabkan iritasi 

dan kecemasan. 

Kualitas tidur yang buruk dapat mempengaruhi peningkatan 

tekanan darah, kebutuhan waktu tidur bagi setiap orang berbeda. 

Kebutuhan tidur pada usia lanjut 6-8 jam untuk menjaga kondisi fisik 

karena usia yang semakin senja mengakibatkan sebagian anggota 

tubuh tidak dapat berfungsi optimal, maka untuk mencegah adanya 

penurunan kesehatan dibutuhkan energi yang cukup dengan pola tidur 

yang sesuai (Lumbantobing, 2010) 

Proses penuaan secara alamiah pada lansia akan mengalami 

perubahan-perubahan baik secara fisik, psikososial, dan spiritual. 

Terdapat banyak perubahan fisiologis yang normal pada lansia, dimana 

perubahan ini bersifat patologis, tetapi dapat membuat lansia lebih 

rentan terhadap beberapa penyakit. Salah satu dampak yang menjadi 

perhatian adalah pola tidur. Menurut National Sleep Foundation 

sekitar 67%  dari 1.508 lansia di Amerika usia 65 tahun keatas 

melaporkan mengalami perubahan dalam pola tidurnya dari kondisi 

normal yaitu adanya gangguan tidur dan sebanyak 7,3% lansia 

mengeluh sulit untuk memulai dan mempertahankan tidurnya. Data di 



 

4 

Kualitas Tidur Pada..., Lundy Eka Aprilianingsih, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2019 

Indonesia menunjukkan kondisi gangguan tidur dialami sekitar 50% 

orang yang berusia 65 tahun. Masalah tidur lansia dilaporkan setiap 

tahun diperkirakan sekitar 20-50% mengalai insomnia dan sekitar 17% 

diantaranya mengalami gangguan tidur yang serius. 

Perubahan pola tidur lansia sering ditunjukkan dengan keluhan 

dan umumnya kesulitan memulai tidur, kondisi untuk tetap terjaga, 

kesulitan untuk tidur kembali setelah terbangun ditengah malam, 

bangun terlalu cepat, dan tidur siang yang berlebihan. Bila pola tidur 

seperti ini berlangsung dalam waktu tertentu dapat berdampak pada 

kualitas tidur yang  buruk dan ini mengakibatkan risiko masalah 

kesehatan para lansia (Potter & Perry, 2005). Tidur yang tidak adekuat 

dan kualitas tidur yang buruk dapat mengakibatkan gangguan 

keseimbangan fisiologis dan psikologis. Dampak fisiologis meliputi 

penurunan aktivitas sehari-hari, rasa capek, lemah, koordinasi 

neuromuskuler buruk, proses penyembuhan lambat, daya tahan tubuh 

menurun, dan ketidakstabilan tanda-tanda vital. Sedangkan dampak 

psikologis meliputi depresi, cemas, tidak konsentrasi, dan koping tidak 

efektif. 

Keragaman dalam perilaku istirahat dan pola tidur lansia adalah 

sangat bervariasi dan pada kenyataannya jumlah kebutuhan istirahat 

setiap individu relatif tidak sama. Sebagian lansia menghabiskan waktu 

yang cukup lama untuk istirahat, namun terdapat sebagian lansia yang 

menghabiskan waktunya untuk beraktifitas  sehingga waktu 
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dipergunakan untuk beristirahat menjadi berkurang. Banyak faktor 

yang mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh istirahat dan tidur 

yang cukup sehingga berdampak pada perubahan pola tidurnya 

(misalnya pensiun dan perubahan pola sosial, kematian pasangan atau 

teman dekat, faktor ekonomi, stress, penggunaan obat-obatan, penyakit 

yang baru saja dialami, dan perubahan irama sirkadian). Keluhan 

tentang kesulitan istirahat dan tidur waktu malam seringkali terjadi 

pada lansia. Kecenderungan untuk tidur siang kelihatannya meningkat 

secara progresif dengan bertambahnya usia. Peningkatan waktu siang 

hari yang dipakai untuk tidur dapat terjadi karena seringnya terbangun 

pada malam hari, dibandingkan jumlah waktu yang dihabiskan di 

tempat tidur, waktu tidur yang dipakai menurun sejam atau lebih. 

Perubahan pola tidur pada lansia akibat perubahan Susunan Syaraf 

Pusat (SSP) mempengaruhi pengaturan tidur, adanya kerusakan 

sensorik seiring proses penuaan, dapat mengurangi sensitivitas 

terhadap waktu yang mempertahankan irama sirkadian perlu 

diantisipasi (Potter & Perry, 2005) 

Aktivitas tidur terjadi secara alami dan dikontrol oleh pusat 

tidur yaitu medulla spinalis (batang otak) tepatnya di RAS (Reticular 

Activating System) dan BSR (Bulbar Synchronizing Region) yang 

terlibat dalam mempertahankan status bangun dan mempermudah 

beberapa tahap untuk tidur. Terjadinya bangun dan tidur merupakan 

peran dari RAS dan BSR dimana RAS akan melepaskan katekolamin 
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untuk mempertahankan kewaspadaan dan agar tetap terjaga. Namun 

ketika RAS di otak mengalami kelelahan sehinggan mengaktifkan 

BSR untuk merangsang pengeluaran serotonin yang menimbulkan rasa 

kantuk dan tidur  (Kozier, 2011) 

Hipertensi merupakan tekanan darah persisten dengan tekanan 

darah sistoliknya 140 mmHg dan diastoliknya 90 mmHg. Hipertensi 

sering disebut pembunuh diam-diam (silent killer) karena tidak 

memberikan gejala yang khas, tetapi bisa meningkatkan kejadian 

stroke, serangan jantung, penyakit ginjal kronik bahkan kebutaan jika 

tidak dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Komplikasi hipertensi 

menyebabkan sekitar 9,4% kematian di seluruh dunia setiap tahunnya 

(WHO, 2013) 

Hipertensi yang tidak terkontrol akan menjadi beberapa faktor 

risiko pada penyakit yang mengancam jiwa seperti stroke dan penyakit 

kardiovaskuler. Sebagai akibat lanjut akan mengganggu fungsi 

kehidupan sehari-hari dari penderita. Salah satu komplikasi hipertensi 

pada sistem saraf pusat selain stroke juga dapat menyebabkan 

penurunan fungsi kognitif, salah satunya fungsi memori yang bila 

dibiarkan secara kronis dapat menyebabkan dementia (vascular 

cognitive impairment). Beberapa penelitian sebelumnya telah 

mengungkapkan bahwa hipertensi jangka lama dapat menyebabkan 

penurunan fungsi kognitif yang tentunya akan sangat mengganggu 

kualitas hidup penderita. Jika kesehatan lansia tidak ditangani dengan 
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baik, akan menyebabkan penurunan fungsi fisik dan fisiologis 

sehingga terjadi kerusakan tubuh yang lebih parah, menimbulkan 

banyak komplikasi dan mempercepat kematian. Hipertensi pada lansia 

bila tidak segera diobati dapat menyebabkan gagal jantung, stroke, dan 

gagal ginjal (Potter & Perry, 2009) 

Hipertensi dan penyakit kardiovaskuler masih cukup tinggi dan 

bahkan cenderung meningkat seiring dengan gaya hidup yang jauh dari 

perilaku hidup bersih dan sehat, mahalnya biaya pengobatan 

hipertensi, disertai kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan 

hipertensi. Penyakit stroke, hipertensi, dan penyakit jantung meliputi 

lebih dari sepertiga penyebab kematian, dimana stroke menjadi 

penyebab kematian terbanyak 15,4%, hipertensi 6,8%, penyakit 

jantung iskemik 5,1% dan penyakit jantung 4,6%. Dalam data 

Riskedes  2007 prevelensi hipertensi di Indonesia berkisar 30% dengan 

insiden komplikasi penyakit kardiovaskuler lebih banyak pada 

perempuan 52% dibandingkan laki-laki 48% (Depkes RI, 2009) 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

menulis Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Kualitas Tidur Pada Pasien 

Lanjut Usia Dengan Hipertensi” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana Kualitas Tidur Pada Pasien Lanjut Usia Dengan 

Hipertensi” 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui 

gambaran kualitas tidur pada pasien lanjut usia dengan hipertensi 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden pada lansia 

b. Mengetahui kualitas tidur pada pasien lansia dengan hipertensi 

D. Manfaat 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang kualitas tidur yang baik sehingga dapat 

mengubah kebiasaan tidur yang kurang baik pada pasien lansia 

dengan hipertensi agar tidak memperburuk kondisinya. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperkaya ilmu pengetahuan di bidang keperawatan tentang 

gambaran kualitas tidur pada lansia dengan hipertensi. 
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3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengalaman sehingga dapat mengimplementasikan untuk 

pasien lansia yang terkena hipertensi dengan masalah gangguan 

pola tidur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


