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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bertambah majunya keadaan ekonomi di suatu bangsa dapat 

meningkatkan berbagai teknologi dan fasilitas kesehatan yang menyebabkan 

meningkatnya angka harapan hidup manusia. Angka harapan hidup 

merupakan salah satu  tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Indonesia sebagai 

Negara berkembang memiliki perkembangan yang cukup baik sehingga 

menyebabkan tingginya harapan hidup manusia.  

Jumlah lanjut usia (lansia) di seluruh dunia pada tahun 2005 

diperkirakan ada 500 juta dengan usia rata-rata 60 tahun dan diperkirakan 

pada tahun 2025 akan bertambah. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), 

Jumlah penduduk 147,3 juta, dari angka tersebut terdapat 16,3 juta orang 

(11%) orang berusia 50 tahun ke atas, dan kurang lebih 6,3 juta orang (4,3%) 

berusia 60 tahun ke atas. Dari 6,3 juta orang tersebut terdapat 822.831 

(13,06%) orang tergolong jompo, yaitu para lansia yang memerlukan bantuan 

khusus sesuai undang-undang bahkan mereka harus dipelihara oleh negara. 

Pada tahun 2010 jumlah lansia diprediksi naik menjadi 9,58 % dengan usia 

harapan hidup 67,4 tahun. Pada tahun 2020 angka itu meningkat menjadi 

11,20 % dengan harapan hidup 70,1 tahun (Chamzah, 2005). 

Seiring dengan perubahan pola kehidupan di masyarakat, maka 

terdapat kecenderungan semakin banyak keluarga dengan berbagai alasan dan 
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pertimbangan memasukkan anggota keluarganya yang lanjut usia di panti 

werdha. Pada lansia akan terjadi perubahan–perubahan fisik, psikososial dan 

spiritual. Salah satu perubahan tersebut adalah terjadi perubahan pola tidur. 

Menurut Waspada (2007) ada dua proses normal yang paling penting di dalam 

kehidupan manusia adalah makan dan tidur. Walaupun keduanya sangat 

penting akan tetapi, karena sangat rutin maka kita sering melupakan akan 

proses itu dan baru setelah adanya gangguan pada kedua proses tersebut maka 

kita ingat akan pentingnya kedua keadaan ini. 

Stres dan kecemasan merupakan bagian di dalam kehidupan manusia 

sehari-hari. Bagi orang yang penyesuaiannya baik maka stres dan kecemasan 

dapat cepat diatasi dan ditanggulangi. Bagi orang yang penyesuaian dirinya 

kurang baik, maka stres dan kecemasan merupakan bagian terbesar di dalam 

kehidupannya, sehingga stres dan kecemasan menghambat kegiatannya sehari-

hari. Mungkin dari luar seseorang tidak nampak apabila dia mengalami stres 

maupun kecemasan, akan tetapi apabila kita bergaul dekat dengannya maka 

akan tampak sekali manifestasi stres dan kecemasan yang dialaminya 

(Prawitasari, 1998). Kecemasan merupakan respon psikologis dan tingkah 

laku terhadap stres dan merupakan bagian yang penting dari pengalaman 

manusia. Gejala klinik dapat berupa rasa takut, rasa tegang, gelisah, 

hiperventilasi, kordis dan meningkatnya tekanan darah, sakit kepala, rasa 

capek, dan lain-lain (Panjaitan, 1998).  

Kecemasan merupakan pengalaman tegang baik yang disebabkan oleh 

keadaan khayalan atau nyata. Konflik–konflik yang ditekan dan berbagai 
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masalah yang tidak terselesaikan akan menimbulkan kecemasan. Rasa cemas 

yang dialami oleh individu akan menjadikan pengganggu yang sama sekali 

tidak diharapkan kemunculannya, kecemasan yang normal dapat membuat 

seseorang mampu bergerak cepat dan gesit (Hawari, D.1997).   

Gangguan tidur juga dikenal sebagai penyebab morbiditas yang 

signifikan. Ada beberapa dampak serius gangguan tidur pada lansia misalnya 

mengantuk berlebihan di siang hari, gangguan atensi dan memori, mood, 

depresi, sering terjatuh, penggunaan hipnotik yang tidak semestinya, dan 

penurunan kualitas hidup. Angka kematian, angka sakit jantung dan kanker 

lebih tinggi pada seseorang yang lama tidurnya lebih dari 9 jam atau kurang 

dari 6 jam per hari bila dibandingkan dengan seseorang yang lama tidurnya 

antara 7-8 jam per hari. Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling 

sering ditemukan. Setiap tahun diperkirakan sekitar 20%-50% orang dewasa 

melaporkan adanya gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami gangguan 

tidur yang serius. Prevalensi gangguan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu 

sekitar 67 %. Walaupun demikian, hanya satu dari delapan kasus yang 

menyatakan bahwa gangguan tidurnya telah didiagnosis oleh dokter (Amir, 

2007). 

Orang tidak selamanya dapat menikmati tidur dengan baik. Tidur bagi 

manusia adalah hal yang sangat penting. Karena tidur dapat mengendalikan 

irama kehidupan sehari – hari. Setiap manusia menghabiskan kehidupannya 

untuk tidur. Menurut penelitian hampir setiap manusia pernah mengalami 

masalah tidur, tidak sedikit orang yang dilaporkan mengalami gangguan tidur 
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atau Insomnia. Insomnia adalah suatu gangguan tidur yang dialami oleh 

penderita dengan gejala-gejala selalu merasa letih dan lelah sepanjanng hari 

dan secara terus menerus (lebih dari sepuluh hari) mengalami kesulitan untuk 

tidur atau selalu terbangun ditengah malam dan kembali tidur (Sinar Harapan, 

2002). Insomnia itu sendiri berkaitan dengan kesulitan memasuki tidur, 

melanjutkan tidur dan sering terbangun di tangah malam. Penyebab insomnia 

ada 2 faktor yaitu gangguan fisik dan gangguan psikis, faktor fisik misalnya 

terserang flu yang menyebabkan kesulitan tidur sedangkan faktor psikis 

adalah stress, cemas dan depresi (Galih, 2006).  

Menurut luckman (1997) pada lansia akan terjadi penurunan berat, isi 

cairan dan aliran otak, peningkatan ukuran vertikel serta penebalan korteks 

otak, pada spinal cord terjadi penurunan reaksi dan terjadi perlambatan 

simpatik yang mengakibatkan penurunan pola tidur. Lansia yang tinggal 

sendiri atau adanya rasa ketakutan yang dieksaserbasi pada malam hari dapat 

menyebabkan tidak bisa tidur. Insomnia kronik dapat menyebabkan 

penurunan mood (risiko depresi dan kecemasan (anxietas)), menurunkan 

motivasi, atensi, energi, dan konsentrasi, serta menimbulkan rasa malas. 

Kualitas hidup berkurang dan menyebabkan lansia tersebut lebih sering 

menggunakan fasilitas kesehatan (Amir, 2007). 

Berdasarkan data Panti Wredha Dharma Bhakti Kota Surakarta pada 

bulan Agustus 2008, lansia yang tinggal di panti tersebut berjumlah 90 orang. 

Dari hasil studi pendahuluan peneliti menemukan bahwa sebagian besar lansia 

yang tinggal di panti tersebut cenderung memiliki masalah gangguan 
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tidur/insomnia. Menurut para lansia hal ini disebabkan adanya rasa cemas 

yang sering mereka alami. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang 

diangkat adalah “adakah hubungan antara tingkat kecemasan dengan 

kecenderungan insomnia pada lansia dipanti werdha UPTD Panti Wredha 

Dharma Bhakti, Surakarta ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan 

kecenderungan imsomnia pada lansia di Panti Wredha Dharma Bakti, 

Surakarta. 

2.  Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui tingkat kecemasan lansia. 

b. Untuk mengetahui kecenderungan insomnia.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Menambah khasanah ilmu keperawatan gerontologi terutama 

mengenai terjadinya kecemasan lansia. 
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2. Secara praktis  

a. Bagi Panti wredha 

1) Mengetahui masalah kecemasan dan insomnia pada lansia. 

2) mengatasi masalah kecemasan dan insomnia pada lansia. 

b. Bagi profesi keperawatan  

1) Menambah khasanah pengetahuan tentang tingkat kecemasan 

dengan kecenderungan insomnia pada lansia. 

2)  Memberikan sumbangan pemikiran mengenai gangguan 

kecemasan yang terjadi pada usia lanjut.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian tentang kecemasan dengan 

kecenderungan insomnia belum pernah dilakukan. Tetapi ada beberapa 

penelitian yang membahas tentang insomnia ataupun kecemasan dengan 

beberapa perbedaan aspek atau metode penelitian tentang gangguan tidur 

(insomnia) yang dilakukan oleh peneliti saat ini. penelitian–penelitian tersebut 

adalah: 

1. Yulianti, (2005) melakukan penelitian dengan judul Faktor – Faktor yang 

Mempengaruhi Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Tidur Pada Lanjut Usia 

di Panti Sosial Tresna Werdha Yogyakarta Unit Budhi Luhur dan di 

Masyarakat. Jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan cross 

sectional. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan Yulianti 

terletak pada variabel bebas, teknik pengambilan sampel menggunakan 



             7

teknik purposive sampling dipanti wredha sedangkan di masyarakat teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan accidental sampling  dan tempat 

penlitian. 

2. Riskynira, (2006) melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara 

Kecemasan Menghadapi Menopause Dengan Kecenderungan Insomnia. 

Jenis penelitian adalah deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Riskynira adalah pada variabel bebas dan 

perbedaan responden responden yaitu semua wanita yang menghadapi 

Menopause. 

 

 


