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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2014 jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, 

angka tersebut setara dengan 8,03% dari seluruh penduduk Indonesia tahun 

2014. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 khususnya Kabupaten dan Kota 

Malang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa timur memiliki penduduk 

lanjut usia sebanyak 23,62% dari seluruh penduduk provinsi Jawa Timur.  

Seseorang yang berusia >60 tahun dapat dikatakan lansia menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1998. Pralansia (usia 45-

59 tahun), lansia (usia 60 tahun atau lebih), lansia resiko tinggi (usia 70 tahun 

atau lebih dengan masalah kesehatan), lansia potensial (dapat menjalankan 

kegiatan yang menghasilkan berupa barang/jasa) dan lansia tidak potensial 

(bergantung pada orang lain) merupakan pengelompokan lansia menurut 

Departemen Kesehatan (2013). Bertambahnya jumlah lansia yang merupakan 

hasil konsekuensi peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia 

(Erliana dkk, 2008). Berdasarkan data tersebut jumlah lansia di Indonesia dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal yang paling esensial untuk 

diperhatikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk lansia. Kebutuhan 

akan oksigen dan cairan elektrolit, nutrisi, eliminasi, seksualitas, aktivitas dan 

olah raga, keamanan, serta kebutuhan waktu tidur dan istirahat merupakan 

kebutuhan dasar pada lansia yang harus dipenuhi. Dari beberapa kebutuhan 
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dasar tersebut, kebutuhan yang sering diabaikan peranannya adalah 

kebutuhan istirahat dan kebutuhan tidur (Erliana dkk, 2008). 

Proses degeneratif pada lansia akan menyebabkan penurunan fungsi, salah 

satunya adalah fungsi fisiologis. Penurunan kebutuhan tidur dan istirahat 

merupakam penurunan fungsi fisiologis yang paling sering dialami oleh 

lansia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan tidur juga akan berkurang. 

Kebutuhan tidur antara  individu disetiap rentan usianya berbeda-beda. Pada 

usia 12 tahun, kebutuhan tidurnya adalah 8 jam, usia 40 tahun turun menjadi 

7 jam dan pada usia >60 tahun  turun menjadi 6 jam (Kemenkes RI, 2014). 

Proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lebih 

lama dari keterjagaan adalah penjelasan tidur. Rapid eye movement (REM) 

dan non-rapid eye movement (NREM) merupakan klasifikasi dari tidur. 

Tahap NREM merupakan siklus dalam tidur yang dimulai dengan 4 tahap, 

dilanjutkan tahap REM dan kembali lagi ke tahap NREM. Pola tidur lansia 

mengalami periode REM sebanyak 20% - 25%, tidur REM pertama menjadi 

lebih panjang, sering terbangun di malam hari dan memerlukan waktu lebih 

lama untuk tidur kembali dan tahap tidur NREM berkurang dan kadang-

kadang tidak ada. (Sadock, 2010).  

Prevalensi kualitas tidur lansia lumayan tinggi yaitu sekitar 67%. Kualitas 

tidur yang sering terjadi pada lanjut usia dibagi menjadi 3, yaitu: memulai 

tidur menjadi sulit, kesulitan mempertahankan kondisi tidur nyenyak dan 

bangun terlalu pagi. Faktor penyebab gangguan tidur yang berpengaruh pada 

kualitas pada lansia adalah tidak kondusifnya lingkungan, rasa nyeri, aktivitas 

ataupun gaya hidup, diet, konsumsi obat-obatan, stres, dan dimensia. 

Penelitian selama 7 tahun pada lansia menunjukkan kepuasan tidur lansia 
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rendah dengan prevalensi 25% dan insiden tahunan 2.4%. Lansia yang 

tinggal di hunian institusional dilaporkan 42% mengalami kesulitan tidur. 

Penelitian lain pada lansia yang tinggal pada hunian noninstitusional 

dilaporkan 15-45 % mengalami kesulitan tidur (Rinda, dkk, 2017) 

Kebutuhan tidur yang tidak terpenuhi akan memberikan dampak pada fisik 

maupun psikologis pada lansia. Dampak fisik yang akan muncul jika kualitas 

tidur tidak terpenuhi adalah peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, 

meningkatnya nafsu makan dan kadar gula, hingga peningkatan hormon 

stress kortisol. Dampak psikologis yang disebabkan tidak terpenuhinya 

kualitas tidur diantaranya adalah meningkatnya hormon stress kortisol yang 

menyebabkan penurunan pada fungsi imunologi, perubahan pikiran yang 

negative (kontravaktual) dan lebih emosional. Penelitian lain menyebutkan 

bahwa gangguan tidur pada lansia dapat menyebabkan kegelisahan, kantuk, 

penurunan  tingkat kesadaran, gangguan intelektual, penurunan psikomotor 

dan peningkatan resiko cedera (Haviza, 2014). 

Dampak fisik pada tidak terpenuhinya kulitas tidur diatas salah satunya 

adalah tekanan darah. Pada lanjut usia banyak yang menderita penyakit 

peningkatan tekanan darah dan biasanya meningkatnya sistole dalam tekanan 

darah. Hipertensi merupakan penyakit yang perlu diwaspadai karena salah 

satu penyakit degeneratif dan hipertensi sendiri tanda atau gejalanya yang 

jarang bahkan tidak dapat terlihat dari luar, akan tetapi menyebabkan 

komplikasi pada organ tertentu (WHO, 2011). Hipertensi dapat dikatakan 

gangguan sistem peredaran darah yang dapat dihindari, namun dapat 

berakibat berbagai macam komplikasi. Prevalensi lansia yang menderita 

hipertensi di Indonesia tahun 2011 pada kelompok usia 45-64 tahun mencapai 
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4,02% dan pada kelompok usia >65 tahun mencapai angka 5,17% (Depkes, 

2013). Sedangkan prevalensi penderita hipertensi pada lansia usia 60-88 

tahun di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang tahun 2018 

sebanyak 70% menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi dan 30% 

tekanan darah normal. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan 

penyakit yang diderita oleh lanjut usia pada umumnya, dimana tekanan darah 

tinggi adalah terjadinya gangguan pada pembuluh darah yang berakibat 

suplay oksigen dalam darah menjadi lambat hingga ke jaringan tubuh yang 

memerlukan. Selain itu, bertambahnya usia menyebabkan bervariasinya 

peningkatan pada tekanan darah yang melebihi batas normal. Menurunnya 

kualitas tidur merupakan salah satu faktor yang diderita oleh seseorang yang 

hipertensi dan disebabkan meningkatnya stress pada usia lanjut sehingga 

tekanan darah meningkat dan berakibat pada keseimbangan tubuh terganggu 

karena efek dari peningkatan tekanan darah (Sani,dkk, 2008). 

Hipertensi juga banyak dipengaruhi oleh lifestyle pada lansia yang kurang 

sehat dimana salah satunya hipertensi disebabkan oleh stress yang 

berkepanjangan dan berakibat tekanan menurun. Stress yang sudah dialami 

bisa saja disebabkan berubahnya aktivitas yang biasanya penderita lakukan 

secara mendadak, selain itu diakibatkan tidak mampunya penderita saat 

menyesuaikan diri terhadap penyakit sehingga dapat memunculkan adanya 

stress, depresi maupun keputus asaan. Hal yang sering dialami oleh penderita 

hipertensi lanjut usia selain stress adalah menurunnya kualitas tidur yang di 

pengaruhi beberapa faktor salah satunya dapat dikarenakan penyakit stress 

dan sesuatu yang mempengaruhi penurunan kualitas tidur. Kemampuan 

seseorang dalam mempertahankan kebutuhan tidur dan kondisi tidurnya agar 
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mendapatkan yang sesuai dengan tidur yang dibutuhkan adalah kualitas tidur 

(Hidayat, 2008). Kebutuhan tidur pada seseorang berbeda-beda, pada 

seseorang yang lanjut usia tidurnya kurang lebih 6-8 jam per hari yang 

dibutuhkan. Lanjut usia yang sebagian besarnya beresiko mengalami 

gangguan tidur karena disebabkan adanya pemicu penyakit yang dialaminya 

(Hidayat, 2008). 

Hasil penelitian dilakukan oleh Rinda,dkk (2017) dapat ditarik kesimpulan 

bahwa antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada remaja putera di 

Asrama Sanggau Landungsari Malang terdapat hubungan yang signifikan. 

Sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Havisa (2014) pula didapatkan hasil 

bahwa antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada usia lanjut di 

Posyandu lansia Dusun Jelapan Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta 

terdapat hubungan. Akan tetapi variabel digunakan peneliti sebaliknya yaitu 

tekanan darah dengan kualitas tidur. 

Studi pendahuluan peneliti didapatkan data pada responden lansia di 

Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing  Kota terdapat 70% menderita 

hipertensi dan 30% tekanan darah normal dengan jumlah 85 lansia. Peneliti 

memilih tekanan darah karena jika semakin bertambahnya usia semakin 

tinggi pula tekanan darah dipengaruhi oleh faktor degeneratif. Oleh sebab itu,  

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan pada kualitas tidur 

yaitu nutrisi, aktivitas fisik dan tekanan darah karena sistem kardiovaskuler 

kerja semakin tinggi diakibatkan kurangnya kualitas tidur pada lansia. 

Penjelasan tersebut memunculkan ketertarikan oleh peneliti untuk meneliti 

tentang hubungan tekanan darah tinggi dengan kualitas tidur pada lansia di 

Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang. Diharapkan pada 
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hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti dapat digunakan sebagai 

kelengkapan informasi bagi masyarakat, pada bidang kesehatan, pemerintah 

ataupun untuk penelitian selanjutnya.  

B. Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut 

Apakah terdapat hubungan tekanan darah tinggi dengan kualitas tidur pada 

lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang  ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tekanan darah tinggi dengan kualitas tidur pada 

lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang   

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tekanan darah tinggi pada lansia di Posyandu 

Lansia Pandanwangi Blimbing Kota Malang 

b. Mengidentifikasi kualitas tidur pada lansia di Posyandu Lansia 

Pandanwangi Blimbing Kota Malang 

c. Menganalisa hubungan tekanan darah tinggi dengan kualitas tidur 

pada lansia di Posyandu Lansia Pandanwangi Blimbing Kota 

Malang   

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Pada penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan 

informasi yang ilmiah berhubungan dengan hubungan tekanan darah 
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tinggi dengan kualitas tidur pada lansia di Posyandu Lansia 

Pandanwangi Blimbing Kota Malang   

2. Aspek Praktis 

a. Peneliti, Penelitian ini sebagai pengalaman ilmiah dan proses 

pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti 

b. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan informasi baru 

dan diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai tekanan darah tinggi dengan kualitas tidur 

c. Responden, diharapkan dapat mengetahui tekanan darah dengan 

kualitas tidur pada lanjut usia dan hubungan tekanan darah tinggi 

dengan kualitas pada lansia di Posyandu Lansia Pandawangi 

Blimbing Kota Malang 

d. Masyarakat, memberikan informasi mengenai tekanan darah 

tinggi dengan kualitas tidur pada lansia di Posyandu Lansia 

Pandawangi Blimbing Kota Malang dan menambah ilmu 

pengetahuan. 

E. Keaslian Penelitian   

Table 1.1 Keaslian Penelitian    

No 

Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian yang 

Akan 

Dilakukan 

1 Nur 

Chasanah, 

2017 

Hubungan 

Kualitas 

Tidur 

dengan 

Kualitas 

Hidup 

Pada 

Pittsburgh 

Sleep 

Quality 

Index 

(PSQI) 

dan 

kuesioner 

Tingkat 

kualitas 

tidur lansia 

sebagian 

besar adalah 

baik, 

sebagian 

Penelitian ini. 

Berbeda 

dengan peneliti 

yaitu variabel 

yang 

digunakan dan 

pembaharua 
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Lansia Di 

Desa 

Karangase

m 

Kec.Lawe

yan 

Surakarta 

WHOQL-

BREF 

(World 

Health 

Organizati

on of Life-

BREF) 

besar nila 

kualitas 

hidup pada 

lansia 

adalah 

kurang dan 

Terdapat 

hubungan 

kualitas 

tidur 

dengan 

kualitas 

hidup lansia 

dimana 

semakin 

baik 

kualitas 

tidur lansia 

maka 

kualitas 

hidup lansia 

semakin 

tinggi. 

peneliti 

mengklasifikas

ikan dari 

normal, 

prehipertensi, 

hipertensi 

stage 1-3 

2 Yekti 

Setiyorini, 

2014 

Hubungan 

Kualitas 

Tidur 

dengan 

Tekanan 

Darah 

pada 

Lansia 

Hipertensi 

di 

Gamping 

Sleman 

Yogyakart

a 

Kuesioner 

PSQI 

Terdapat 

hasil 

hubungan 

antara 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan  

darah pada 

lansia 

hipertensi di 

Gamping 

Sleman 

Yogyakarta 

Penelitian ini 

menghubungka

n kualitas tidur 

dengan 

tekanan darah, 

tetapi penulis 

meneliti 

tentang 

hubungan 

tekanan darah 

dengan 

kualitas tidur 

pada lansia 

3 Desty dkk, 

2018 

Hubungan 

Kualitas 

Tidur dan 

Aktifitas 

Fisik 

PSQI Terdapat 

hubungan 

kualitas 

tidur degan 

tekanan 

Penelitian ini 

menggunakan 

3 variabel yang 

berbeda dan 

objek lansia di 
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dengan 

Tekanan 

Darah 

pada 

Lansia di 

Posyandu 

Lansia 

Desa 

Setrorejo 

darah 

sistolik dan 

ada 

hubungan 

kualitas 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah 

diastolik 

serta ada 

hubungan 

aktivitas 

fisik dengan 

tekanan 

darah 

sistolik dan 

ada pula 

hubungan 

aktivitas 

fisik dengan 

tekanan 

darah 

diastolik 

Desa Setrorejo, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan penulis 

lakukan 

dengan 

observasi 2 

variabel 

tekanan darah 

dengan 

kualitas tidur 

4 Ernawati, 

Ahmad 

Syauqy, 

Siti 

Haisah, 

2017 

Gambaran 

Kualitas 

Tidur dan 

Gangguan 

Tidur Pada 

Lansia Di 

Panti 

Sosial 

Tresna 

Werdha 

Budi 

Luhur 

Kota 

Jambi 

Angket Menggamba

rkan jumlah 

kualitas 

tidur dan 

gangguan 

tidur pada 

lansia laki-

laki di Panti 

Sosial 

Tresna 

Werdha 

Budi Luhur 

Kota Jambi 

Dalam jurnal 

ini meneliti 

tentang 

gambaran 

jumlah kualitas 

tidur dan 

gangguan tidur 

pada lansia 

laki-laki, 

sedangkan 

penulis 

menghubungka

n antara 2 

variabel yaitu 

tekanan darah 

dengan 

kualitas tidur 
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5 Maria, 

2017 

Hubungan 

Gangguan 

Tidur 

Dengan 

Tekanan 

Darah 

Pada 

Lansia 

PSQI Hasil 

analisis 

biravat 

menunjukka

n ada 

hubungan 

antara 

gangguan 

tidur 

dengan 

tekanan 

darah pada 

lansia di 

Kelurahan 

Tologomas 

Malang 

yang 

bersifat 

positif 

Jurnal ini 

membahas 

tentang 

hubungan 

gangguan tidur 

dengan 

tekanan darah 

pada lansia, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan penulis 

lakukan di 

daerah 

Blimbing 

dengan 

responden 

yang berbeda 

tempat 


