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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbaikan sosial 

ekonomi berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan usia 

harapan hidup, sehingga jumlah populasi lansia juga meningkat. Saat ini 

jumlah penduduk dunia berusia 60 tahun keatas lebih dari 800 juta, proyeksi 

menunjukkan bahwa angka ini akan meningkat menjadi lebih dari dua milyar 

pada tahun 2025 (WHO, 2013). 

Indonesia termasuk salah satu negara yang jumlah penduduk lansianya 

bertambah paling cepat di Asia Tenggara. Jumlah penduduk lanjut usia di 

Indonesia diperkirakan terus meningkat sekitar 450.000 jiwa per tahunnya. 

Pada tahun 2014 jumlah lanjut usia mencapai 20,24 juta jiwa atau  8,03%. 

Sedangkan pada tahun 2015 jumlah lanjut usia mencapai 24,4 juta jiwa atau 

10%. Dan pada tahun 2020 diprediksikan mencapai 28,8 juta jiwa atau 

11,34% (BPS, 2015). 

Berdasarkan sumber dari pusat data dan informasi, Kemenkes RI  

tahun 2015, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan terbesar kedua setelah 

Provinsi Yogyakarta dengan presentase 11,8% lanjut usia. Jumlah penduduk 

lansia yang berusia diatas 60 tahun di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke
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 tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 lanjut usia di Provinsi 

Jawa Tengah berjumlah 2.366.934 jiwa (Kemenkes RI, 2015). 

Meningkatnya jumlah lansia tersebut diiringi dengan permasalahan 

kesehatan yang dihadapi. Proses degeneratif pada lansia meyebabkan 

terjadinya penurunan kondisi fisik, psikologis dan sosial. Salah satu dampak 

dari perubahan fisik yang sering dialami lansia adalah terjadinya gangguan 

tidur yaitu penurunan kualitas tidur. Kualitas tidur merupakan ketidak 

mampuan dalam mencapai kualitas dan kuantitas tidur yang efektif (Kozier, 

2011). Menurunnya kualitas tidur pada lansia disebabkan oleh meningkatnya 

latensi tidur, berkurangnya efisiensi tidur, terbangun lebih awal dan kesulitan 

untuk kembali tidur. Hal ini berhubungan dengan proses degeneratif sistem 

dan fungsi dari organ tubuh pada lansia. Penurunan fungsi neurontransmiter 

menyebabkan menurunnya produksi hormon melatonin yang berpengaruh 

terhadap perubahan irama sirkadian, sehingga lansia akan mengalami 

penurunan tahap 3 dan 4 dari waktu tidur NREM, bahkan hampir tidak 

memiliki fase 4 atau tidur dalam (Stanley,2006) 

Menurunnya kualitas tidur lansia akan berdampak buruk terhadap 

kesehatan, karena dapat menyebabkan kerentanan terhadap penyakit, stres, 

konfusi, disorientasi, gangguan mood, kurang fresh, menurunnya kemampuan 

berkonsentrasi, kemampuan membuat keputusan (Potter & Perry, 2009). 

Dampak lebih lanjut dari penurunan kualitas ini menyebabkan menurunnya 
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kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang nantinya akan 

berujung pada penurunan kualitas tidur pada lansia (Lo & Le, 2012). 

Berdasarkan hasil sensus American community survey didapatkan 

bahwa lansia berusia lebih dari 60 tahun memiliki keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas sehari–hari sebanyak 28% (Administration on Aging, 

2013). Penyebab keterbatasan dalam melakukan Activity of Daily Living 

(ADL) pada lanjut usia adalah penuaan dan kondisi fisik misalnya penyakit 

kronik yang menyebabkan lansia menjadi tersiksa. Kemampuan fisik yang 

menurun juga menyebabkan perubahan kualitas tidur pada lansia (Putra, 

2011). Aktivitas sehari-hari atau Activity of Daily Living (ADL) dan istirahat 

keduanya berjalan beriringan oleh karena itu jika suatu aktivitas terganggu 

akan mempengaruhi periode istirahat sehingga akan menyebabkan terjadinya 

gangguan tidur (Sharma, et.al 2015). 

Gangguan tidur pada kelompok usia lanjut cukup tinggi. Masalah tidur 

yang sering dialami lanjut usia ini adalah sering terjaga pada malam hari, 

sering kali terbangun pada dini hari, sulit untuk tertidur, dan merasa tidak 

segar saat terbangun dari tidur (word, 2008). Seiring dengan bertambahnya 

usia menyebabkan Kualitas tidur pada lansia menjadi buruk, kekurangan tidur 

pada lanjut usia memberikan pengaruh terhadap fisik, kemampuan kognitif 

dan juga kualitas hidup (Daglar, et.al 2012). Kualitas tidur adalah salah satu 

yang paling sering dikeluhankan pada orang dewasa yang lebih tua yang dapat 

menyebabkan gangguan fungsi sehari-hari. Dalam penelitian yang dilakukan 
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oleh Khasana dan Hidayati (2012) pada lanjut usia di Balai Rehabilitasi Sosial 

Mandiri menemukan bahwa dari 97 subjek penelitian, 68 subjek penelitian 

(70,1%) memiliki kualitas tidur buruk. 

Berdasarkan data dari kelurahan Karangasem kecamatan Laweyan 

Surakarta, kelurahan Karangasem ini terdapat 9 RW (Rukun Warga) dengan 

jumlah lansia diatas 60 tahun sebanyak 737 orang. Peneliti memperoleh data 

bahwa diwilayah ini banyak lansia mengalami masalah kesehatan seperti 

penyakit hipertensi (tekanan darah tinggi), rematik, diabetes mellitus, penyakit 

pernafasan, dan juga penyakit lainnya. sehingga menyebabkan tergangguanya 

Activity of Daily Living (ADL), tetapi masih ada yang melakukan kegiatan 

sehari-harinya dengan mandiri, ada yang dibantu bahkan ada yang total tidak 

bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena penyakit fisiknya. Dari hasil 

wawancara terhadap lanjut usia di desa Karangasem kecamatan Laweyan di 

dapatkan bahwa mereka yang mengalami penurunan Activity of Daily Living 

(ADL) mengeluh kesulitan untuk memulai tidur malam, sering bangun dan 

kesulitan untuk mulai tidur kembali. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana hubungan tingkat Activity of Daily Living (ADL) dengan kualitas 

tidur pada lansia di Kelurahan Karangasem kecamatan Laweyan Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Penurunan kondisi fisik pada lansia akan mempengaruhi masalah 

kesehatan terutama masalah fisik seperti penyakit kronik yang dideritanya, 
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sehingga dapat menyebabkan tergangguanya Activity of Daily Living (ADL) 

dan perubahan kualitas tidur. Aktivitas sehari-hari atau Activity of Daily 

Living (ADL) dan istirahat keduanya berjalan beriringan oleh karena itu jika 

suatu aktivitas terganggu akan mempengaruhi periode istirahat sehingga akan 

menyebabkan terjadinya gangguan tidur. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Apakah ada hubungan antara tingkat Activity of Daily Living 

(ADL) dengan kualitas tidur pada lansia di Kelurahan Karangasem 

Kecamatan Laweyan Surakarta”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

tingkat Activity of Daily Living (ADL) dengan kualitas tidur pada lansia di 

Kelurahan Karangasem Kecematan Laweyan Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat  Activity of Daily Living (ADL) pada lansia 

di Kelurahan Karang Asem Kecematan Laweyan Surakarta   

b. Untuk mengatahui kualitas tidur pada lansia di Kelurahan Karangasem 

Kecematan Laweyan Surakarta   

c. Untuk mengetahui hubungan tingkat Activity of Daily Living (ADL) 

dengan kualitas tidur pada lansia di Kelurahan Karangasem 

Kecematan Laweyan Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam metodelogi penelitian dan masalah-masalah pada lansia khususnya 

Activity of Daily Living (ADL) dengan kualitas tidur. 

2. Bagi institusi keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang 

hubungan tingkat Activity of Daily Living (ADL) dengan kualitas tidur 

pada lansia, dan dapat dibuat pengembangan keilmuan keperawatan 

tentang asuhan keperawatan bagi lansia yang mengalami gangguan 

kualitas tidur.  

3. Bagi tempat peneliti  

Sebagai bahan informasi dan masukan data mengenai status kesehatan 

pada lanjut usia di Kelurahan Karangasem kecamatan Lawean Surakarta. 

E. Keaslian 

Dalam Penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini. Yaitu penelitian yang diteliti oleh: 

1. Ahmad Fakihan. 2016. Hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada 

lanjut usia. Jenis penelitian adalah observasiaonal dengan pendekatan 

cross sectional. Penelitian dilakukan di posyandu lansia kelurahan 

Gonilan. Populasi yang digunakan adalah lansia yang aktif mengikuti 

kegiatan posyandu lansia di kelurahan gonilan. Jumlah responden 
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penelitian sebanyak 83 lanjut usia. Teknik pengambilan sample secara 

purposive sampling. Hasil dalam penelitian menunjukkan 45 subyek 

(54,2%) mempunyai aktivitas fisik katagori aktif dan 38 subyek (45,8%) 

melakukan aktivitas fisik dengan kategori tidak aktif. Sebanyak 44 subyek 

(53,0%) mempunyai kualitas tidur yang segar, 39 subyek (47,0%) 

mempunyai kualitas tidur yang tidak segar .hasil analisis Chi Squere 

diperoleh nilai p=0,007 (p<0,05) ada hubungan yang signifikan antara 

aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Perbedaan pada penelitian ini adalah 

variabel bebas, tempat penelitian, jumlah sampel, dan uji yang digunakan. 

2. Azmi Hanifa. 2016. Hubungan kualitas tidur dan fungsi kognitif pada 

lanjut usia dipanti sosial Margaguna Jakarta Selatan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di Panti 

Sosial Tresna Wredha Budi Mulia 4 Margaguna Jakarta Selatan. Jumlah 

responden penelitian sebanyak 31 lanjut usia. Teknik pengambilan sample 

secara purposive sampling. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar memiliki kualitas tidur yang buruk yaitu sebanyak 30 

responden (96,8%) dari jumlah keseluruhan 31 responden sebanyak 25 

orang (80,6%) memiliki fungsi kognitif yang baik. Analisis pada 

penelitian ini menggunakan uji Fisher Exact Test. Setelah dilakukan 

analisis diperoleh p.value sebesar 1,000 atau lebih besar dari derajat 

kepercayaan (ɑ=0,05), sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
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antara kualitas tidur dengan funsi kognitif. Perbedaan pada penelitian ini 

adalah variabel, uji penelitian, tempat, dan jumlah sampel. 

 


