
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

ALLAH berfirman dalam Al’Quran ayat 47 yang artinya,” Dialah 

yang menjadikan untuk kamu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk 

istirahatmu, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha (QS: 25 ayat 

47). 

Lanjut usia adalah usia 60 tahun ke atas sesuai dengan definisi World 

Health Organization (WHO)  yang terdiri dari:  

1. Usia lanjut (elderly) 60-74 tahun 

2. Usia tua (old) 75-90 tahun 

3. Usia sangat lanjut (very old) diatas 90 tahun (WHO,2009). 

Di Indonesia pada tahun 1999, proporsi penduduk berusia 60-64 tahun 

besarnya 2,9%, kelompok berusia 65-69 tahun sebesar 2,3%, kelompok 

berusia 70-74 tahun 1,4%, dan penduduk berusia 75 tahun lebih besar 1,4%. 

Umur harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2000 adalah 68,23 

tahun, yang diatas 70 tahun adalah Jakarta, Jawa tengah 72 tahun, Sumatera 

selatan 71 tahun, Sumatera utara 70 tahun (Prayitno, 2002). 

Lebih dari 80% penduduk lanjut usia menderita penyakit fisik yang 

mengganggu fungsi mandirinya. Sejumlah 30% penderita yang menderita 

penyakit fisik tersebut menderita kondisi komorbid psikiatrik, terutama 

depresi dan cemas. Sebagian besar lanjut usia yang menderita penyakit fisik 

dan gangguan mental tersebut menderita gangguan tidur atau insomnia 

(Prayitno, 2002). 

Indonesia adalah termasuk negara yang memasuki era penduduk 

berstruktur lanjut usia. Berdasarkan hasil sensus penduduk usia harapan hidup 
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Indonesia tahun 1971 adalah 47,7 tahun. Menjelang tahun 1980 mempunyai 

usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 

59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, dan bagi bayi 

yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai usia 65,5 tahun 

(Data Statistik Indonesia, 2011). Tahun 2010 usia harapan hidup Indonesia 69 

tahun, dan pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan 

mencapai 273,65 juta jiwa dengan angka harapan mencapai 69 tahun 

(Bappenas, 2011). Berdasarkan data Biro Pusat Statistik penduduk Jawa 

Tengah menyebutkan bahwa jumlah penduduk lansia diatas 65 tahun di Jawa 

Tengah pada tahun 2002 sebesar 2.016.003 jiwa, tahun 2004 sebesar 

2.118.338 jiwa, dan tahun 2006 mencapai 2.281.200 jiwa. Sedangkan, di Kota 

Surakarta dengan usia 65 tahun ke atas berjumlah 27.594 jiwa dari total 

penduduk Kota Surakarta 512.898 jiwa (Biro Pusat Statistik Jawa Tengah, 

2006). 

Depresi merupakan salah satu penyebab terjadinya insomnia pada 

lansia. Depresi menyebabkan orang menjadi sedih, susah tidur dan merasa 

lelah saat bangun dari tidur. Selain depresi, faktor yang dapat mempengaruhi 

pada lansia adalah stres atau kecemasan, kematian pasangan hidup, 

penggunaaan obat yang meningkat dan kondisi sakit fisik yang menimbulkan 

gangguan aktifitas sehari-hari, baik aktifitas jasmani, rohani, maupun sosial ( 

Prayitno, 2002). 
Keluhan-keluhan seputar masalah tidur menduduki peringkat tinggi 

diantara masalah-masalah yang berhubungan dengan lansia. Walaupun 

beberapa keluhan mengenai kualitas tidur dapat berhubungan dengan proses 

penuaan alami, tetapi biasanya juga sebagai kombinasi dari perubahan karena 

faktor resiko pada usia lanjut. Penyebab insomnia bervariasi dan mencakup 

masalah medis kronis atau akut, kebiasaan jam tidur atau rutinitas tidur yang 

buruk, stres, dan lingkungan yang mengubah irama hidup. Apabila insomnia 

diduga disebabkan oleh masalah mental atau fisik, maka harus diperlakukan 
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sebagai gangguan mental atau fisik. Apabila insomnia diduga disebabkan oleh 

faktor lingkungan, maka harus menggubah faktor tersebut dan memberikan 

perawatan yang responsif terhadap insomnia. Keluhan ini biasanya 

dikarenakan persoalan medik atau kondisi psikologis, misalnya akibat stres 

dan depresi, sakit fisik, atau pengaruh gaya hidup seperti seringkali minum 

kopi, alkohol dan merokok ( Suryo, S, 2003 ). 

Insomnia biasanya timbul sebagai gejala suatu gangguan lain yang 

mendasarinya, seperti kecemasan dan depresi atau gangguan emosi lain yang 

terjadi dalam hidup manusia. Insomnia yang ringan tidak perlu diberi obat, 

tetapi cukup dengan penjaminan kembali. Insomnia yang berat biasanya 

merupakan gejala gangguan yang lain atau dapat merupakan faktor penyebab 

( misalnya kelemahan badan, tremor, berkurangnya kosentrasi) atau faktor 

pencetus karena stres yang ditimbulkannya (seperti gejala-gejala skizofrenia) 

mungkin timbul lagi atau kecemasan. Insomnia pada pagi-pagi sekali 

(penderita tertidur biasa, tetapi terbangun pukul 02 atau 03 lalu tidak dapat 

tidur lagi. Biasanya merupakan gejala depresi endogenik. Kesukaran untuk 

memulai tidur biasanya terdapat pada nerosa (depresi atau cemas). Terdapat 

juga pasien yang takut tertidur karena takut mimpi buruk (Maramis, 2005). 

Sebagian besar lansia berisiko tinggi mengalami gangguan tidur akibat 

berbagai faktor proses patologis terkait usia dapat menyebabkan perubahan 

pola tidur. Gangguan tidur tersebut disebabkan oleh beban pikiran yaitu 

adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh lansia terhadap keluarganya. Lansia 

yang mengalami keluhan beban pikiran disebabkan memikirkan keluarga 

yang ditinggalkan karena keadaan ekonomi keluarga yang masih kurang 

mencukupi. Selain itu terdapat 35% lansia yang menderita sakit fisik tersebut 

menderita kondisi psikiatrik, terutama depresi dan kecemasan. Sebagian besar 

lansia yang menderita penyakit dan gangguan mental tersebut mengalami 

gangguan tidur (Marchira, C.R. 2004 ). 
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Panti Wredha Dharma Bhakti merupakan tempat tinggal para lansia, 

oleh karena itu penulis ingin mengetahui seberapa besar lansia pada panti 

tersebut yang mengalami depresi sehingga mengakibatkan insomnia. 

Sehingga penulis tertarik ingin meneliti tentang hubungan depresi dan 

insomnia di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. 

B.     PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : “Apakah terdapat hubungan antara depresi dan insomnia pada lansia 

di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta?” 

C.    TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

depresi dan insomnia pada lansia. 

D.    MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan khususnya tentang hubungan depresi dengan 

insomnia pada lansia, sehingga dapat mencegah depresi yang menyebabkan 

insomnia pada lansia. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengetahuan tentang hubungan antara depresi dengan 

insomnia pada lansia. 

b. Manfaat bagi pendidikan 

Dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya 

hubungan antara depresi dengan insomnia pada lansia. 

c. Manfaat bagi Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta 

Diharapkan dapat melakukan penanganan terpadu pada penderita 

depresi yang menyebabkan insomnia pada lansia. 


