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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Penyakit epilepsi sudah dikenal masyarakat sejak abad ke-19 (Ginsberg, 

2008). Pemahaman masyarakat akan penyakit epilepsi masih kurang, sehingga 

penderita tidak dibawa untuk berobat yang menyebabkan penyakit epilepsi itu 

tidak terdiagnosa dan diberi pelayanan dengan baik (Harsono, 2007).  

Epilepsi dapat ditemukan pada semua usia dan menyebabkan mortalitas. 

Kurang lebih 50 juta penderita epilepsi didunia (WHO, 2012). Didapatkan 

prevalensi pada negara berkembang lebih tinggi dari pada di negara maju. 

Dilaporkan prevalensi di negara berkembang berkisar antara 5-74 per 1000 

orang dan 4-7 per 1000 orang pada negara maju yang menderita epilepsi, pada 

negara berkembang disebabkan karena faktor risiko adanya gangguan infeksi 

sistem saraf pusat (Setiawati, 2009). Di daerah perdesaan prevalensinya lebih 

tinggi dari pada daerah perkotaan (Oktaviani dan Hosama, 2014). 

Di Indonesia secara epidemiologis belum ada data pasti mengenai epilepsi, 

namun diperkirakan terdapat 900-1800 ribu penderita (Ashari, 2012). Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejang epilepsi yaitu : demam, 

kurang tidur, luka (jaringan parut), kelainan genetik, tumor, perdarahan, 

keracunan (alkohol), hipoksia, inflamasi, dan pembengkakan sel (Silbernagl S 

dan Lang F, 2006).  

Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus 

terpenuhi yang berguna bagi proses pemulihan tubuh. Menurut Potter dan Perry 

(2005), terjadinya penurunan status kesadaran pada waktu tertentu dan terjadi 

secara berulang, kemudian melakukan sebuah proses fisiologis tubuh yang 

normal ini merupakan pengertian mengenai tidur. Digambarkan dengan 

melakukan aktivitas tidur kita dapat menjaga kesehatan badan dan pikiran agar 

selalu tetap bersemangat dalam mempertahankan kehidupan (Agustin, 2012). 

Kualitas tidur merupakan kemampuan seseorang untuk mempertahankan 

agar tetap tertidur, mendapatkan jumlah tidur, dan merasakan kelelapan dalam 

tidur REM (Rapid Eye Movement) dan tidur NREM (Non Rapid Eye Movement). 

Kualitas tidur yang baik dapat dirasakan pada pagi hari, saat bangun dari tidur 
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yang tenang dimalam harinya sehingga merasakan segar pada saat bangun pagi 

dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas (Agustin, 2012). 

Kebutuhan tidur seseorang akan berkurang seiring dengan pertambahan 

usia, pada usia 12 tahun kebutuhan tidur seseorang mencapai 9 jam, usia 20 

tahun berkurang satu jam, usia 40 tahun berkurang satu jam lagi, 60 tahun 6,5 

jam, dan usia 80 tahun menjadi 6 jam. Perubahan kebutuhan tidur seseorang itu 

dapat dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan sosial, konsumsi obat-

obatan, karena penyakit, dan adanya perubahan irama sirkadian (Prayitno, 

2002). Gangguan tidur mencapai 30% pada anak dan dewasa akan tetapi lebih 

tinggi pada kelompok usia lanjut (Lumbantobing, 2008). Kurang tidur dapat 

menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain, dikarenakan seseorang 

yang mengalami kurang tidur dapat menyebabkan marah, lelah, dan lesu 

(Purwanto, 2008).  

Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al., (2011) di rumah sakit Chang 

Gung, Taiwan. Menggunakan rancangan penelitian Case-Control, dengan jumlah 

pasien 117 yang berusia 16-63 tahun dan 30 sukarelawan sehat sebagai kontrol. 

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi faktor predisposisi kantuk siang hari 

yang berlebihan, dievaluasi menggunakan kuesioner (ESS) Epworth Sleepiness 

Scale dan kualitas tidur dengan (PSQI) Pittsburgh Sleep Quality. Gangguan tidur 

merupakan salah satu keluhan umum yang dialami oleh pasien epilepsi tanpa 

memandang usia, gangguan tidur pada pasien epilepsi ini berdampak terhadap 

kualitas hidup penderitanya. Beberapa penelitian sebelumnya mendapatkan hasil 

prevalensi kantuk siang hari yang berlebihan sekitar 16,9% dan yang mengalami 

insomnia sekitar 24,6%, dengan faktor pencetusnya yaitu frekuensi kejang, 

penggunaan Obat Anti Epilepsi (OAE), dan jenis kejang.   

Penilaian klinis subjek diminta untuk mengisi dua jenis kuesioner yaitu ESS 

dan PSQI, data lainnya diambil dari data catatan klinis pasien yang meliputi : usia 

onset, jenis kejang, durasi kejang, kontrol kejang, etiologi kejang, penyakit medis 

lainnya, status bebas kejang (tidak mengalami serangan setidaknya selama 12 

bulan) dan OAE yang digunakan saat ini. Hasil yang didapatkan sekitar 20% 

pasien epilepsi dan 7% dari kontrol mengalami kantuk siang hari yang 

berlebihan, prevalensi lebih tinggi ditemukan secara signifikan pada pasien 

epilepsi dibandingkan kontrol dengan kualitas tidur yang buruk sekitar 50%. 
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Analisis multivariat pada penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol kejang yang 

jarang merupakan faktor risiko independen untuk kualitas tidur yang buruk. 

Mengenai usia dan jenis kelamin antara pasien epilepsi dan kontrol tidak berbeda 

secara signifikan, dalam penelitian ini Chen et al., menegaskan bahwa pasien 

dengan epilepsi yang kronis sering memiliki masalah terkait dengan tidur 

dibandingkan dengan kontrol, selain itu pada penelitian ini kantuk siang hari yang 

berlebihan yang dialami pasien epilepsi mungkin dikarenakan oleh beberapa 

faktor seperti kualitas tidur yang buruk, penggunaan politerapi, jenis epilepsi 

parsial dan kontrol kejang yang buruk. Tidur merupakan aktivator terjadinya 

kejang pada saat tidur terjadi pelepasan epileptiform interiktal terjadi kejang iktal 

dibandingkan pada saat terjaga, tingkat lonjakan pelepasan meningkat selama 

tidur NREM dan berkurang pada saat tidur REM oleh karena itu frekuensi kejang 

dapat mempengaruhi kualitas tidur pasien epilepsi. Dalam penelitian ini terdapat 

kekurangan yaitu mengenai jenis-jenis OAE yang digunakan oleh pasien epilepsi 

dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah terdapat hubungan 

jenis OAE terhadap kualitas tidur pasien.  

Menurut penelitian Yazdi et al., (2013) epilepsi merupakan kondisi 

neurologis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya, sehingga 

tujuan penelitian ini untuk menilai prevalensi gangguan tidur secara subjektif dan 

dampak terhadap kualitas tidur pasien epilepsi. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu Cross-Sectional, dengan 152 pasien epilepsi dan 152 kontrol 

yang diwawancarai dengan menggunakan beberapa kuesioner yaitu penilaian 

skala kantuk, skala keparahan insomnia, penilaian kualitas tidur, dan penilaian 

gangguan pernapasan saat tidur.  

Hasil yang didapatkan menurut jenis kelamin, usia, dan jumlah rata-rata 

waktu tidur adalah sama antara pasien epilepsi dengan kelompok kontrol. 

Frekuensi skala kantuk yang berlebihan hasilnya lebih tinggi pada pasien epilepsi 

dibandingkan kontrol (P<0,05), gejala sindrom kaki gelisah dilaporkan sebanyak 

32,3% pada pasien sedangkan kontrol 11,8% (P<0,05). Kantuk siang hari, 

kesulitan dalam menjaga tidur, kualitas tidur yang buruk, dan sindrom kaki 

gelisah tampaknya umum dialami oleh pasien epilepsi. Penelitian ini memerlukan 

penelitian lanjutan gunanya untuk mendeteksi mekanisme yang mendasari 

gangguan tidur pada pasien epilepsi, pasien epilepsi yang melaporkan memiliki 
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gangguan tidur mengalami penurunan kualitas hidup dibandingkan dengan orang 

yang tanpa memiliki masalah tidur. Kejang nokturnal (malam hari) dan kejang 

pada siang hari sepertinya mempengaruhi arsitektur tidur dan kualitas tidur, jenis 

kejang dan OAE juga berpengaruh terhadap perubahan pola tidur dan 

menurunkan kualitas tidur oleh karena itu, pasien epilepsi memiliki kesulitan 

dalam mengontrol kejang.  

Penelitian lainnya pada tahun 2002 yang dilakukan oleh BA Malow et al., 

mendapatkan hasil yang berbeda dengan beberapa penelitian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini pasien yang mengalami kekurangan 

tidur dan pasien dengan tidur yang normal tidak berbeda dalam usia, jenis 

kelamin, lokasi kejang dan dalam penurunan dosis OAE dari hari 1 sampai hari 

ke 3 pemantauan. Kejang per hari untuk penderita epilepsi parsial kompleks, 

epilepsi umum sekunder dan campuran antar keduanya dijumlahkan dari awal 

hingga akhir pemantauan menggunakan video EEG tidak berbeda secara 

signifikan antar kedua kelompok.  

Tujuan dilakukannya penelitian oleh BA Malow et al., yaitu untuk 

mengetahui apakah kurang tidur mempengaruhi terjadinya kejang selama 

menjalani rawat inap dengan pemantauan menggunakan video EEG. Pasien 

epilepsi dengan kejang parsial sebanyak 84 orang yang menjalani rawat inap 

dipilih untuk dilakukan penilaian dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu, 

kelompok tidur normal subjek diminta untuk tetap terjaga disiang hari dari jam 6 

pagi sampai jam 10 malam, dan pada kelompok yang mengalami kekurangan 

tidur pasien juga diminta untuk tetap terjaga pada jam 10 malam dan jam 6 pagi 

setiap malam dimulai pada hari ke dua. Pasien akan dikeluarkan dari kelompok 

kekurangan tidur apabila memiliki dua atau lebih kejang umum sekunder dalam 

waktu 24 jam, dan pada kelompok tidur normal pasien dikeluarkan jika tidak 

memiliki kejang parsial kompleks atau kejang umum sekunder sampai hari ke 6 

pemantauan. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan 

bahwa kekurangan tidur tidak mempengaruhi frekuensi kejang selama dilakukan 

pemantauan pada pasien epilepsi parsial kompleks dan umum sekunder yang 

menjalani rawat inap. 

Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai hubungan timbal balik 

antara kualitas tidur dan epilepsi, yang salah satunya menyatakan bahwa tidak 
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ada hubungannya antara kurang tidur terhadap frekuensi kejang namun 

beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa kantuk siang hari yang 

berlebihan akibat gangguan tidur dapat memperburuk kejang pada pasien 

epilepsi.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti hubungan 

antara kualitas tidur dengan frekuensi kejang pada pasien epilepsi di Rumah 

Sakit Dr Moewardi Surakarta.  

 

2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan frekuensi kejang 

pada pasien epilepsi di RSUD Dr Moewardi Surakarta ? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan frekuensi kejang 

pada pasien epilepsi di RSUD Dr Moewardi Surakarta. 

 

4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan kita terhadap kualitas tidur dan penyakit epilepsi.  

2. Manfaat Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan 

serta mengembangkan ilmu yang telah didapat, menambah 

pengalaman dalam melakukan penelitian, memperluas wawasan 

mengenai penyakit saraf dan mengetahui seberapa pentingnya tidur 

dalam kehidupan. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat  

a. Sebagai media informasi dan komunikasi mengenai kontrol rutin 

bangkitan epilepsi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas 

hidup penderita epilepsi.  

b. Agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan 

gangguan tidur dan pengontrolan kejang pada pasien epilepsi 

lebih baik di Rumah Sakit. 
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4. Manfaat Bagi Rumah Sakit 

Agar dapat memberi perawatan dan pengobatan yang tepat, 

terutama bagi penderita epilepsi yang bermasalah dengan kualitas 

tidur atau mempunyai gangguan tidur untuk membantu dalam 

mengendalikan kejang. 


