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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar dimana persepsi dan reaksi 

individu terhadap lingkungan menurun atau hilang dan dapat dibangunkan 

kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup.  Tidur diperlukan untuk 

menjaga keseimbangan mental emosional, fisiologi, dan kesehatan (Reny, 2014). 

Kualitas tidur adalah dimana seseorang mendapatkan kemudahan untuk 

memulai tidur, mampu mempertahankan tidur dan merasa rileks setelah bangun 

dari tidur.  Namun, dalam pemenuhan kebutuhan tidur ini setiap orangnya 

berbeda-beda.  Ada yang terpenuhi dengan baik dan ada pula yang mengalami 

gangguan tidur.  Seseorang bisa mengalami gangguan tidur karena disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya faktor usia, status kesehatan, lingkungan, stress 

psikologis, diet, gaya hidup serta obat-obatan.  Tidur yang tidak adekuat dan 

kualitas tidur buruk dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan fisiologi dan 

psikologi.  Dampak fisiologi meliputi penurunan aktivitas sehari-hari, rasa capai, 

lemah, koordinasi neuromuskular buruk, proses penyembuhan lambat, daya tahan 

tubuh menurun, dan ketidakstabilan tanda vital.  Sedangkan dampak psikologi 

meliputi depresi, cemas, tidak konsentrasi, dan koping tidak efektif (Asmadi, 

2008). 
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Usia merupakan salah satu faktor penentu lamanya tidur yang dibutuhkan 

seseorang.  Semakin tua usia, maka sedikit pula lama tidur yang dibutuhkan.  

Dalam proses ini, tahap yang paling krusial adalah tahap lansia (lanjut usia) 

dimana pada diri manusia secara alami terjadi penurunan atau perubahan kondisi 

fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain.  Keadaan 

itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara fisik maupun 

kesehatan jiwa secara khusus pada individu lanjut usia (Sarwono, 2010). 

Penelitian Jianfeng Luo (2013) di Shanghai, Cina didapatkan bahwa 

sekitar 2 dari 5 orang tua yang tinggal di perkotaan Cina mengalami kualitas tidur 

buruk dan tingkat prevalensi meningkat pesat karena penuaan.  Di antara 1.086 

peserta penelitian, 622 (57,3%) adalah perempuan.  Usia rata-rata peserta adalah 

72,2 tahun dengan 7,8% dari peserta adalah perokok reguler dan peminum 

alkohol, 9,8% tinggal sendirian, dan 34,0% melakukan olahraga secara teratur.  

Penyakit kronis yang paling umum dari peserta penelitian adalah hipertensi 

(57,9%), penyakit jantung (33,4%), osteoporosis (23,4%), dan arthritis (22,7%). 

Sedangkan, penelitian Ernawati (2017) di panti sosial tresna werdha budi 

luhur kota digambarkan bahwa proses patologis terkait usia dapat menyebabkan 

perubahan pola tidur.  Gangguan tidur menyerang 50% orang yang berusia 65 

tahun atau lebih yang tinggal di rumah dan 66% orang yang tinggal di fasilitas 

perawatan jangka panjang.  Gangguan tidur mempengaruhi kualitas hidup dan 

berhubungan dengan angka mortalitas yang lebih tinggi.  Kebanyakan lansia 

berisiko mengalami gangguan tidur yang disebabkan oleh banyak faktor 

(misalnya pensiun dan perubahan pola sosial, kematian pasangan atau teman 
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dekat, peningkatan penggunaan obat-obatan, penyakit yang baru saja dialami, 

perubahan irama sirkadian).  Meskipun perubahan-perubahan pola tidur dianggap 

sebagai bagian yang normal dari proses penuaan, informasi terbaru menunjukkan 

bahwa banyak dari gangguan ini yang berkaitan dengan proses patologis yang 

menyertai penuaan. 

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2016) jumlah persentase 

lansia usia 65 tahun keatas adalah 8,02% mengalami peningkatan 0,20% dari 

tahun sebelumnya.  Sedangkan untuk daerah Banyumas sendiri menurut Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banyuma (2015) lansia usia 60-64 tahun berjumlah 39.432 

(laki-laki) dan 37.052 (perempuan).  Pada usia 65-69 tahun berjumlah 27.326 

(laki-laki) dan 28.562 (perempuan).  Pada usia 70 – 74 berjumlah 22.602 (laki-

laki) dan 24.844 (perempuan).  Sedangkan pada usia 75 tahun + berjumlah 36.272 

(laki-laki) dan 44.328 (perempuan). 

Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) “Sudagaran” Banyumas 

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang 

mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan, pembinaan mental, 

sosial, dan keterampilan bagi para lanjut usia terlantar, yang kurang mampu 

sehingga dapat menikmati sisa hidupnya dengan sejahtera dan bahagia.  Panti ini 

dipimpin oleh seorang kepala Panti yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  Tugas pokoknya adalah melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 

Dinas Sosial dibidang penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial.  
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Peneliti telah melakukan observasi pendahuluan dangan hasil yang 

didapatkan yakni, PPSLU Sudagaran Banyumas mempunyai luas tanah 3.900𝑀2 

dengan sarana prasarana yang terdiri dari 1 unit gedung kantor, 2 unit rumah 

dinas, 1 unit aula, 5 unit asrama, 1 unit ruang keterampilann, 1 unit ruang rapat, 2 

unit ruang khusus, 1 unit dapur, 1 unit ruang makan, 1 unit pos jaga, 1 unit 

lapangan, 1 unit Musholla, 6 unit MCK dan 2 buah mobil operasional.  Sasaran 

garapan dari PPSLU ini adalah lanjut usia terlantar dan yang berada di wilayah 

Eks Karesidenan Banyumas dengan daya tampung PPSLU Sudagaran Banyumas 

100 PM.  PPSLU Sudagaran Banyumas saat ini mempunyai 60 Peneriman 

Manfaat (PM), 32 PM Perempuan dan 28 PM Laki-laki.  44 PM sehat dan 16 PM 

yang dirawat di Ruang Perawatan Khusus (RPK).  Tingkat pendidikan PM 

bervariasi, mulai dari tidak sekolah hingga ada yang sarjana.  Rata-rata tingkat 

pendidikan PM adalah Tamat Sekolah Dasar.  PPSLU Sudagaran Banyumas juga 

mempunyai jadwal aktivitas tetap setiap minggunya.  Peneliti juga melakukan 

wawancara pada tiga PM, yang didapatkan hasil wawancara dua dari ketiga PM 

ini mengalami kualitas tidur yang kurang baik dengan alasan lingkungan yang 

panas dan berisik.  Sedangkan PM yang kualitas tidurnya baik mengatakan bahwa 

dia rajin berolahraga dan beraktivitas. 

Berkaitan dengan uraian di atas, peneliti bermaksud ingin melakukan 

penelitian sehingga memperoleh hasil yang akurat dan nyata mengenai 

“Prevalensi dan Faktor Resiko Kualitas Tidur Pada Kalangan Lansia di Panti 

Pelayanan Lanjut Usia Desa Sudagaran Kabupaten Banyumas”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: “Bagaimana Gambaran Prevalensi dan Faktor Resiko Kualitas 

Tidur pada Lansia di Panti Pelayanan Lanjut Usia Desa Sudagaran Kabupaten 

Banyumas ?”  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Prevalensi dan 

Faktor Resiko Kualitas Tidur pada Lansia di Panti Pelayanan Lanjut Usia Desa 

Sudagaran Kabupaten Banyumas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran tentang kualitas tidur pada Lansia di Panti 

Pelayanan Lanjut Usia Desa Sudagaran Kabupaten Banyumas. 

b. Mengetahui faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kualitas tidur pada 

Lansia di Panti Pelayanan Lanjut Usia Desa Sudagaran Kabupaten 

Banyumas. 

c. Mengetahui faktor resiko yang paling mempengaruhi kualitas tidur pada 

Lansia di Panti Pelayanan Lanjut Usia Desa Sudagaran Kabupaten 

Banyumas. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Sebagai sumber informasi bagi peneliti dan instansi pelayanan tentang 

Prevalensi dan Faktor Resiko Kualitas Tidur pada Lansia di Panti Pelayanan 

Lanjut Usia Desa Sudagaran Kabupaten Banyumas. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah wawasan, pengetahuan serta 

mengidentifikasi jumlah Prevalensi dan Faktor Resiko Kualitas Tidur pada 

Lansia di Panti Pelayanan Lanjut Usia Desa Sudagaran Kabupaten 

Banyumas. 

b. Bagi instansi terkait, sebagai sumber informasi tentang Prevalensi dan 

Faktor Resiko Kualitas Tidur pada Kalangan Lansia di Panti Pelayanan 

Lanjut Usia Desa Sudagaran Kabupaten Banyumas sehingga mampu 

memberikan dukungan yang bisa meningkatkan kualitas tidur bagi lansia. 

c. Bagi institusi pendidikan, sebagai bahan masukan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan tentang faktor resiko kualitas tidur pada lansia. 

d. Bagi profesi kesehatan secara luas, sebagai bahan kajian/ informasi dalam 

mengkaji, menganalisa, mendiagnosa dan memberikan perawatan pada 

lansia yang mempunyai kualitas tidur yang buruk. 
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E. Penelitian Terkait 

Penelitian yang terkait dengan judul penelitian di atas diantaranya adalah : 

1. Jianfeng Luo (2013) dengan judul penelitian Prevalence and Risk Factors of 

Poor Sleep Quality among Chinese Elderly in an Urban Community: Results 

from the Shanghai Aging Study.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor resiko penyebab kualitas tidur yang buruk pada 

lansia.  Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan 

menggunakan desain penelitian student t-Test dan uji ANOVA dengan hasil : 

sekitar 2 dari 5 orang tua yang tinggal di perkotaan Cina mengalami kualitas 

tidur buruk dan tingkat prevalensi meningkat pesat karena penuaan.  Di antara 

1.086 peserta penelitian, 622 (57,3%) adalah perempuan.  Usia  rata-rata 

peserta adalah 72,2 tahun dengan 7,8% dari peserta adalah perokok reguler 

dan peminum alkohol, 9,8% tinggal sendirian, dan 34,0% melakukan 

olahraga secara teratur.  Penyakit kronis yang paling umum dari peserta 

penelitian adalah hipertensi (57,9%), penyakit jantung (33,4%), osteoporosis 

(23,4%), dan arthritis (22,7%). 

2. Ernawati (2017) dengan judul Gambaran Kualitas Tidur Dan Gangguan Tidur 

Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Kota Jambi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas tidur dan 

gangguan tidur pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Kota 

Jambi Tahun 2017.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan cross sectional dengan hasil : proses patologis terkait usia 

dapat menyebabkan perubahan pola tidur.  Gangguan tidur menyerang 50% 
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orang yang berusia 65 tahun atau lebih yang tinggal di rumah dan 66% orang 

yang tinggal di fasilitas perawatan jangka panjang.  Gangguan tidur 

mempengaruhi kualitas hidup dan berhubungan dengan angka mortalitas yang 

lebih tinggi.  Kebanyakan lansia berisiko mengalami gangguan tidur yang 

disebabkan oleh banyak faktor (misalnya pensiun dan perubahan pola sosial, 

kematian pasangan atau teman dekat, peningkatan penggunaan obat-obatan, 

penyakit yang baru saja dialami, perubahan irama sirkadian).  Meskipun 

perubahan-perubahan pola tidur dianggap sebagai bagian yang normal dari 

proses penuaan, informasi terbaru menunjukkan bahwa banyak dari gangguan 

ini yang berkaitan dengan proses patologis yang menyertai penuaan. 

3. Ni Kadek Risa Astria (2016) dengan judul Gambaran Kualitas Tidur Pada 

Lansia Di Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 

Tahun 2016.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas 

tidur pada lansia di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten 

Badung tahun 2016 berdasarkan umur, jenis kelamin dan status perkawinan.   

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional jenis deskriptif 

dengan rancangan cross sectional dengan hasil : berdasarkan usia didapatkan  

bahwa usia antara 60-74 tahun dengan kualitas tidur yang baik sebanyak 9 

orang dan buruk sebanyak 30 orang.  Pada rentang usia 75-89 tahun 

didapatkan hasil yaitu lansia dengan kualitas tidur baik sebanyak 1 orang dan 

buruk sebanyak 6 orang.  Berdasarkan Jenis Kelamin yaitu lansia yang 

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 20 orang, dengan kualitas tidur baik 

sebanyak 3 orang dan buruk sebanyak 17 orang.  Lansia dengan jenis kelamin 
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perempuan berjumlah 26 orang dengan sebaran yaitu terdapat 7 orang dengan 

kualitas tidur baik dan 19 orang dengan kualitas tidur buruk.  Berdasarkan 

status perkawinan kelompok lansia dengan status menikah yang dinyatakan 

memiliki kualitas tidur baik sebanyak 8 orang dan buruk sebanyak 32 orang.  

Lansia dengan status perkawinan janda/duda dengan kualitas tidur baik 

sebanyak 2 orang dan buruk sebanyak 4 orang. 

4. Danan Gu (2010) dengan judul Sociodemographic and Health Correlates of 

Sleep Quality and Duration among Very Old Chinese. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosiodemografi dan kesehatan 

terhadap kualitas tidur lansia yang mempunyai usia panjang.   Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Analisis cross-sectional dari gelombang 

2005 Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS) Cina. dengan hasil : 

Analisis multivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin pria, tempat tinggal di 

pedesaan, etnis Han, status sosial ekonomi yang lebih tinggi, dan kondisi 

kesehatan yang baik secara positif terkait dengan kualitas tidur yang baik. 

Semua faktor lain dianggap sama, octogenarians, nonagenarian, dan 

centenarians lebih cenderung memiliki kualitas tidur yang baik daripada para 

tetua muda berusia 65–79. Lansia dengan status kesehatan yang lebih buruk 

atau usia yang lebih tua lebih mungkin memiliki durasi tidur yang relatif lebih 

pendek (≤ 6 jam) atau lebih lama (≥ 10 jam). 

5. Irwina Angelia Silvanasari (2012) dengan judul Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Kualitas Tidur yang Buruk pada Lansia di Desa 

Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.  Penelitian ini bertujuan 
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untuk menganalisa faktor–faktor yang berhubungan dengan kualitas tidur 

yang buruk pada lansia di Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten 

Jember.  Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan hasil : 

mendapatkan bahwa usia lansia sebesar 61,2% dari kelompok lansia dini (55-

64 tahun), respon terhadap penyakit lansia sebesar 61,2% termasuk dalam 

kategori sakit, tingkat depresi lansia sebesar 53,1% termasuk dalam kategori 

depresi ringan, tingkat kecemasan lansia sebesar 61,2% termasuk dalam 

kategori tidak cemas, lingkungan fisik lansia merata pada setiap kategori 

(lingkungan fisik baik 51% dan lingkungan fisik kurang 49%), dan gaya 

hidup lansia sebesar 57,1% termasuk dalam kategori gaya hidup baik.  Rata-

rata kualitas tidur yang buruk pada lansia adalah 9,88. 

6. Nazanin Haseli-Mashhadi (2009) dengan judul Sleep Quality in Middle-aged 

and Elderly Chinese: Distribution, Associated Factors and Associations with 

Cardio-metabolic Risk Factors. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kualitas tidur dengan risiko kardio-metabolik pada populasi 

Cina.  Penelitian ini menggunakan metode survei cross-sectional yang 

dilakukan pada 1.458 pria dan 1.831 wanita berusia 50-70 tahun dari daerah 

perkotaan dan pedesaan Beijing dan Shanghai dengan hasil : Tingkat kualitas 

tidur yang baik pada usia paruh baya dan orang tua Cina rendah. Jenis 

kelamin, lokasi geografis, kesehatan dinilai sendiri, depresi dan kuantitas 

tidur adalah faktor utama terkait dengan kualitas tidur.  Diperlukan studi 

prospektif untuk menyaring faktor-faktor yang menentukan kualitas tidur dan 

efek yang ditimbulkan oleh pola tidur pada kesehatan kardio-metabolik. 
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7. Hamidreza Khankeh (2010) dengan judul The Effect of Sleep Restriction 

Treatment on Quality of Sleep, Sleep Medication Intake, and Daytime 

Function among the Elderly who were Members of Jahandidegan  Center in 

Shiraz, in 2010.  Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan terapi 

kognitif-perilaku termasuk terapi pembatasan tidur yang untuk tidak 

menyebabkan masalah kualitas tidur pada lansia.  Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuasi-eksperimental pada 38 lansia yang merupakan 

anggota dari pusat Jahandidegan di Shiraz.  The Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI) digunakan untuk evaluasi kualitas tidur.  Terapi pembatasan 

tidur 4 minggu dilaksanakan untuk kelompok eksperimen dan akhirnya kedua 

kelompok dibandingkan.  Data dianalisis dengan uji Kolmogorov ‑ Smirnov, 

independen dan t-test dependen dalam tingkat signifikansi 0,05 dengan hasil : 

Kualitas tidur rata-rata menurun dari 14,21 menjadi 11,26 setelah intervensi 

dalam kelompok eksperimen sementara itu 13 sebelumnya intervensi dan 

menurun menjadi 12,78 setelah intervensi pada kelompok kontrol.  

Independent t-test menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah intervensi 

(P = 0,038). Rata-rata asupan obat tidur dan disfungsi siang hari setelah 

intervensi adalah 0,947, 1,94 kelompok eksperimen dan 0,894, 1,63 pada 

kelompok kontrol masing-masing, yang menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan (P = 0,903, P = 0,272). 

8. Gregory J Tranah (2010) dengan judul Postmenopausal Hormones and Sleep 

Quality in the Elderly: a Population based Study.  Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji hubungannya antara HT dan sleep-wake yang diperkirakan 
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dari actigraphy.  Penelitian ini menggunakan metode parameter tidur diukur 

secara obyektif termasuk waktu tidur total, efisiensi tidur (SE), latensi tidur, 

bangun setelah onset tidur (WASO), dan waktu tidur siang.  Semua analisis 

disesuaikan untuk pembaur potensial (usia, situs klinik, ras, BMI, fungsi 

kognitif, aktivitas fisik, depresi, kecemasan, pendidikan, status perkawinan, 

usia saat menopause, penggunaan alkohol, histerektomi sebelumnya, dan 

medis kondisi) dengan hasil : Wanita pascamenopause yang saat ini 

menggunakan HT telah meningkatkan kualitas tidur untuk dua dari lima 

tujuan langkah-langkah: WASO yang lebih pendek dan lebih sedikit episode 

panjang-bangun.  Mekanisme di balik asosiasi ini tidak jelas.  Wanita 

pascamenopause, mulai penggunaan HT harus dipertimbangkan dengan hati-

hati dalam keseimbangan dengan risiko lain sejak vaskular efek samping dari 

penggantian hormon dapat melebihi efek menguntungkannya pada tidur. 

 

 

 

 

 

 


