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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lansia 

1. Definisi Lansia 

Lansia merupakan suatu periode akhir dalam proses kehidupan 

manusia, yang mana dalam fase ini seseorang akan mengalami perubahan 

secara fisik, psikologis, maupun sosial. Periode kehidupan ini disebut 

dengan periode penuaan (aging) yang merupakan suatu proses normal 

kehidupan dengan konsekuensi terhadap aspek biologis, psikologis dan 

sosial (Wahyuni dkk, 2009). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1998,  usia 60 tahun keatas merupakan termasuk dalam batasan usia 

lanjut di Indonesia (DepKes, 2004). Usia lanjut dapat dibagi dalam empat 

kelompok berdasarkan usia kronologis atau biologis (usia sebenarnya) 

menurut WHO, yaitu :  

1. Usia pertengahan (middle) yaitu rentang usia 45-59 tahun,  

2. Usia lanjut (elderly) yaitu rentang usia 60-74 tahun,  

3. Usia tua (old) yaitu rentang usia 75-90 tahun, dan  

4. Usia sangat tua (very old) yaitu usia > 90 tahun.  

Seseorang yang akan mengalami penurunan fungsi fisik dan psikologis 

secara bertahap dapat dikatakan seseorang tersebut memasuki fase lansia. 

Perubahan fisik yang menonjol pada lansia diantaranya adalah rambut yang 

menipis dan berubah warna menjadi keabuan, kulit yang mengeriput dan 
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berlipat, dan beberapa diantaranya mengalami penurunan ukuran tinggi 

badan yang diakibatkan oleh ketebalan dari celah vertebra tulang belakang 

menipis. Selain dari segi fisik, lansia kerap mengalami perubahan fungsi 

biologis, yaitu penurunan kemampuan sensoris seperti penurunan 

kemampuan dalam penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasa yang 

diakibatkan oleh proses penuaan itu sendiri (Feldman, 2005).  

Berdasarkan Genetic preprogramming theories of aging disebutkan 

bahwa sel tubuh manusia memiliki batas waktu tertentu untuk masa 

reproduksinya. Teori ini meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu sel 

tubuh akan berhenti untuk membelah atau dapat menyebabkan gangguan di 

dalam tubuh. Teori lain yaitu Wear-and-tear theories of aging 

menyebutkan bahwa fungsi mekanis dari tubuh akan berhenti bekerja 

secara efisien seiring dengan pertambahan usia. Dengan adanya kedua teori 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penuaan (aging) merupakan 

bukan suatu penyakit, akan tetapi keadaan fisiologis yang akan terjadi pada 

setiap tubuh manusia (Feldman, 2005).  

Kehidupan sosial seseorang juga akan terpengaruh oleh 

penambahan usia pada individu tersebut. Khususnya pada lansia, dengan 

adanya perubahan fisik dan psikologis, maka kemampuan berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar akan mengalami penurunan, misalnya 

kemampuan bekerja tidak optimal dan kemampuan bermasyarakat yang 

menurun. Seperti yang dijelaskan pada disengagement theory of aging, 

suatu teori yang membahas mengenai kehidupan sosial pada usia lansia, 

disebutkan bahwa penuaan yang terjadi pada usia lanjut menyebabkan 
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penarikan (withdrawal) secara bertahap dalam kehidupan dari segi fisik, 

psikologis, dan sosial (Feldman, 2005).  

Salah satu karakteristik yang menonjol pada lansia adalah adanya 

perubahan memori. Memori yang terpengaruh oleh proses penuaan tidaklah 

mencakupi seluruh memori yang dimiliki oleh lansia tersebut. Namun 

penurunan memori cenderung terjadi pada tipe memori tertentu, seperti 

kecenderungan kehilangan memori episodik pada momen tertentu yang 

terkait dengan suatu pengalaman hidup pada lansia itu sendiri. Sedangkan 

beberapa tipe memori lainnya seperti memori semantic yaitu suatu memori 

mengenai pengetahuan umum dan fakta-fakta kehidupan, serta memori 

implisit yaitu memori yang tidak disadari oleh individu tersebut, kedua 

memori tersebut tidak dipengaruhi oleh penambahan usia maupun proses 

penuaan (Feldman, 2005). 

2. Fisiologi Menua 

Perubahan fisiologi yang dialami pada usia lanjut sangatlah banyak. 

Tidak bersifat patologis, akan tetapi dapat menyebabkan lanjut usia 

sangatlah rentan terhadap penyakit. Perubahan fisiologis lansia menurut 

Effendi & Makhfudli (2009) antara lain:  

a. Sistem integumen 

Kulit akan kehilangan elastisitas dan kelembabannya seiring proses 

penuaan. Serat kolagen elastis juga mengecil dan menjadi kaku Lapisan 

epitel menipis. Mejadikan kulit keriput akibat kehilangan jaringan lemak, 

permukaan kulit yang menjadi kasar dan bersisik, trauma mennjadi 

menurun responnya, mekanisme untuk melindungi kulit menurun, rambut 

menjadi warna kelabu dan kulit kepala menipis, rambut dalam hidung 
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dan telinga menebal, akibat menurunnya cairan dan vaskularisasi 

elastisitas berkurang, kuku mengalami pertumbuhan lebih lambat, kuku 

pada jari menjadi keras dan rapuh, kuku pada kaki tumbuh secara 

berlebihan dan seperti tanduk, menurunnya jumlah kelenjar keringat dan 

fungsinya, kuku menjadi kurang bercahaya dan pudar. Pengaturan suhu 

tubuh sangatlah sulit dikarenakan penurunan ukuran, fungsi dan jumlah 

kelenjar keringat serta kehilangan lemak subkutan. Secara fisiologis suhu 

tubuh menurun ± 35 , hal ini diakibatkan oleh menurunnya 

metabolisme, refleks menggigil yang terbatas, dan produksi panas yang 

berkurang sehingga mengakibatkan aktivitas otot rendah.  

b. Sistem muskuloskeletal  

Pada usia lanjut dapat mengalami postural yang berubah, rentang 

gerak menurun dan melambatnya gerakan. Perubahan-perubahan tersebut 

merupakan contoh dari banyaknya fakto-faktor yang normal dari lansia 

yang berhubungan dengan proses menua. Tulang menjadi rapuh dan 

lemah disebabkan adanya penurunan massa tulang. Kompresi pada 

Columnavertrebralis sehingga menyebabkan tinggi badan menurun. 

Jaringan adiposa mengalmi peningkatan, masa otot menurun dan 

pembentukan serta penurunan kadar kekentalan cairan sinovial, lebih 

banyak muncul jaringan parut pada membran sinovial.  

c. Sistem Neurologis  

Jumlah sel-sel otak mangalami penurunan sekitar 1 % per tahun 

setelah usia 50 tahun. Sebanyak 20% jumlah neuron dalam korteks 

serebral berkurang. Penurunan jumlah neuron berakibat, berkurangnya 

fungsi neurotrasmiter pula. Lebih lambatnya transmisi saraf, pada sistem 
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saraf perifer dan saraf-saraf pusat diakibatkan perubahan degeneratif, 

pengaturan suhu tubuh dikarenakan kurang efektifnya hipotalamus, 

ambang batas nyeri mengalami kenaikan, lebih lambatnya refleks kornea 

serta perubahan kualitas dan kuantitas tidur.  

d. Sistem Pernafasan  

Otot-otot pendukung pernafasan menjadi kaku karena kehilangan 

kekuatannya, aktivitas dari silia menurun, elastisitas pada paru-paru 

menurun sehingga kapasitas residu meningkat, menarik nafas terasa 

berat, menurunnya kapasitas pada pernafasan maksimal dan kedalaman 

bernapas. Melebarnya ukuran alveoli dari batas normal dan jumlahnya 

berkurang, menurunnya oksigen pada arteri menjadi 75 mmHg, 

berkurangnya kemampuan untuk batuk dan kekuatan otot pernapasan 

mengalami penurunan.  

e. Sistem Gastrointestinal  

Indra pengecap mengalami penurunan, gigi menjadi berkurang, 

melebarnya esofagus, menurunnya sensitifitas rasa lapar, menurunnya 

produksi asam dan waktu pengosongan pada lambung, lemah pada 

peristalik dan biasanya disertai timbulnya sembelit, fungsi absorbsi 

menurun, semakin mengecilnya hati dan tempat penyimpanan mengalami 

penurunan, serta suplai aliran darah menjadi berkurang.  

f. Sistem Genitourinaria  

Atrofi pada ginjal dan nefron, menurunnya aliran darah ke ginjal 

hingga 50%, berkurangnya fungsi tubulus, lemah pada otot kandung 

kemih, kapasitas menurun hingga mencapai 200 ml dan berakibat 

frekuensi buang air kecil meningkat, saat sulitnya mengkosongkan 
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kandung kemih mengakibatkan peningkatan retensiurine. Pada pria 

sebagian besar mengalami pembesaran prostat hingga ± 75% dari besar 

normalnya saat usia 65 tahun ke atas.  

g. Sistem Kardiovaskuler  

Menurunnya elastisitas dinding aorta, katup jantug menjadi kaku 

karena penebalan katup, sehingga pada usia 20 tahun kemampuan 

jantung untuk memompa darah menurun 1%, akibatnya volume dan 

kontraksi jantung akan menurun. Pembuluh darah kehilangan 

elastisitasnya, efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi 

mengalami penurunan, postural hipotensi sering terjadi, meningkatnya 

resistensi dari pembuluh darah perifer mengakibatkan tekanan darah 

meningkat.  

h. Sistem Sensori  

Penurunannya daya akomodasi mata dan  adaptasi terang-gelap, 

menguningnya lensa mata, persepsi warna menjadi berubah, kecilnya 

pupil, pendengaran untuk frekuensi nada tinggi menghilang, membran 

timpani menebal, menurunnya kemampuan mengecap dan meludah, 

jumlah reseptor kulit dan fungsi sensasi akan posisi tubuh mengalami 

penurunan. 

B. Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah  

Tekanan darah merupakan hasil dari kalkulasi curah jantung dan 

ketahanan vaskular, sehingga ketiganya berbanding lurus, jika tekanan darah 

meningkat maka ketahanan jantung dan curah jantung juga akan meningkat. 

Tekanan yang berfungsi untuk mengalirkan darah di pembuluh darah dalam 
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tubuh merupakan tekanan darah. Organ yang berperan sebagai pompa otot 

kemudian menyuplai tekanan tersebut untuk memobilisasikan darah dan juga 

mengedarkan darah di seluruh tubuh adalah jantung. Elastisnya dinding-

dinding pada pembuluh darah arteri dan menyediakan tahanan yang seimbang 

terhadap aliran darah. Oleh karena itu, ada detak jantung dan tekanan dalam 

sistem peredaran darah  (Inun Magfirah, 2012). 

Tekanan pada pembuluh darah yang dihasilkan oleh darah disebut 

tekanan darah. Yang dapat mempengaruhi tekanan darah yaitu elastisitas 

pembuluh darah dan volume darah. peningkatan tekanan darah seseorang 

dapat disebabkan oleh peningkatan volume darah atau penurunan elastisitas 

pembuluh darah (Ronny, dkk, 2009). 

2. Fisiologi Tekanan Darah  

Daya yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding 

pembuluh adalah tekanan darah. Pengukuran tekanan darah dinyatakan dalam 

milimeter air raksa (mmHg) karena manometer air raksa merupakan rujukan 

baku untuk mengukur tekanan darah (Guyton, 2007). Dua faktor yang 

mempengaruhi tekanan darah arteri rata-rata adalah curah jantung dan 

tahanan perifer total. Volume darah yang dipompa oleh tiap ventrikel per 

menit dan dipengaruhi oleh volume sekuncup (volume darah yang dipompa 

oleh setiap ventrikel per detik) dan frekuensi jantung merupakan curah pada 

jantung. Tahanan merupakan ukuran hambatan terhadap aliran darah melalui 

suatu pembuluh yang ditimbulkan oleh pergesekan antara cairan yang 

mengalir dan dinding pembuluh darah yang statis. Ketahanan jantung 

dipengaruhi tiga faktor yaitu, kekentalan darah, panjang pembuluh darah, dan 

jari-jari pembuluh. Baroreseptor yang memantau tekanan arteri rata-rata 
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secara konstan yang diperantarai secara otonom dan berpengaruh pada 

jantung serta pembuluh darah untuk menyesuaikan curah jantung dan usaha 

memulihkan tekanan darah ke normal dengan tahanan perifer total. Sinus 

karotikus dan baroreseptor lengkung aorta merupakan reseptor terpenting 

yang berperan dalam pengaturan terus-menerus (Sherwood, 2001 dalam 

Sinaga, 2012). 

3. Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah 

diantaranya adalah usia, ras, jenis kelamin, stress, medikasi, olah raga dan 

hormonal (Sudoyo dkk, 2000).  

a. Usia 

Sepanjang kehidupan terdapat bervariasinya tekanan darah. Hubungan 

yang positif antara umur dengan tekanan darah disebagian populasi, 

tekanan darah sistolik cenderung meningkat pada usia anak-anak, remaja 

dan dewasa untuk mencapai nilai rata-rata 140 mmHg (WHO, 2007). 

Tekanan darah diastolik juga cenderung meningkat saat bertambahnya 

usia. Ramalah (2007) menyatakan setelah usia 60 tahun tekanan darah 

akan meningkat secara bertahap. Namun demikian, penting untuk melihat 

pembagian tekanan darah normal agar memudahkan dalam mengevaluasi 

kondisi pasien. 

b. Ras  

Tekanan darah pada masyarakat berkulit hitam lebih tinggi 

dibandingkan dengan golongan suku lainnya ditunjukkan pada kajian 

populasi. Hubungan antara umur dan tekanan darah mungkin dipengaruhi 

suku atau ras. Orang Eropa-Amerika lebih pendek dibanding orang 
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Afrika-Amerika. Orang Afrika-Amerika juga dihubungkan antara 

kematian dengan hipertensi yang lebih banyak. Populasi ini cenderung 

menilai hipertensi terdapat hubungan antara genetik dan lingkungan 

(Koizer dkk, 2009).  

c. Jenis Kelamin  

Hormonal yang sering terjadi pada perempuan menyebabkan 

perempuan lebih cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi. 

Hal tersebut juga berakibat pada resiko wanita untuk terkena penyakit 

jantung menjadi lebih tinggi Miller (2010). 

d. Stress  

Dampak dari vasokontriksi, peningkatan curah jantung, tahanan 

vaskular perifer dan peningkatan produksi renin adalah akibat dari 

stimulus simpatis secara berkepanjangan yang berupa takut, nyeri dan 

stress emosi. Peningkatan tekanan darah diakibatkan peningkatan renin 

yang mengaktifasi mekanisme angiotensin dan meningkatan sekresi 

aldosteron (Lewis dkk, 2005).  

e. Medikasi  

Tekanan darah dipengaruhi banyak pengobatan secara langsung 

maupun tidak langsung. Beberapa obat antihipertensi yang 

mempengaruhi tekanan darah seperti diuretik, penyakit beta adrenergic, 

penyekat saluran kalsium, vasodilator dan ACE inhibitor (Muttaqin, 

2012).  

f. Kemoreseptor  

Kemoreseptor yang terletak di arteri karotis dan aorta, yang berkaitan 

erat tetapi berbeda dengan baroreseptor, peka terhadap kadar oksigen 
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rendah atau asam tinggi dalam darah. Fungsi utama kemoreseptor ini 

adalah untuk secara rileks meningkatkan aktivitas pernafasan sehingga 

lebih banyak oksigen masuk atau lebih banyak karbondioksida 

pembentuk asam yang keluar. Reseptor tersebut juga secara rileks 

meningkatkan tekanan darah sengan mengirimkan impuls eksitatori ke 

pusat kardiovaskuler (Lewis dkk, 2005).  

g. Olah raga  

Perubahan mencolok sistem kardiovaskular pada saat berolahraga, 

termasuk peningkatan aliran darah otot rangka, peningkatan bermakna 

curah jantung, penurunan resistensi perifer total dan peningkatan sedang 

tekanan arteri rata-rata (Muttaqin, 2012). 

h. Zat vasoaktif  

Zat-zat vasoaktif yang dikeluarkan dari sel endotel mungkin berperan 

dalam mengatur tekanan darah. Inhibisi eksperimental enzim yang 

mengkatalis NO (Nitric Oxide) menyebabkan peningkatan cepat tekanan 

darah. Hal ini mengisyaratkan bahwa zat kimia ini dalam keadaan normal 

mungkin menimbulkan vasodilatasi (Muttaqin, 2012). 

i. Kualitas tidur 

Variasi diurnal atau pengaturan waktu terdapat pada tekanan darah 

dan denyut jantung. Selama tidur, nokturnal dip terjadi di kedua tekanan 

darah dan detak jantung, yang tetap rendah sampai saat terbangun. 

Kualitas tidur dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas simpatis dan 

peningkatan rata-rata tekanan darah dan heart rate selama 24 jam dan 

juga sebaliknya. Dengan cara ini, meningkatkan aktivitas sistem saraf 
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simpatik yang berkepanjangan akan berakibat kebiasaan pada 

pembatasan tidur (Lu, 2015). 

4. Pengukuran Tekanan Darah  

Tanda klinis hipertensi esensial adalah kenaikan tekanan darah sehingga 

diperlukan pengukuran tekanan darah yang akurat. Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi hasil pengukuran seperti faktor dari pasien, faktor dari 

alat, maupun tempat pengukuran. Tekanan darah basal yang merupakan 

tekanan darah yang paling rendah didapat pada seseorang yang baru bangun 

tidur.  

Tekanan darah kausal merupakan tekanan darah yang diukur setelah 

berjalan kaki atau aktivitas fisik lain, yang akan memberi angka yang lebih 

tinggi. Oleh karena itu, pada kondisi pasien istirahat yang cukup, yaitu 

sesudah berbaring kurang lebih 5 menit merupakan kondisi yang baik dalam 

pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah dianjurkan pada posisi 

duduk setelah beristirahat selama 5 menit dan 30 menit bebas rokok atau 

minum kopi Joint National Committeon Prevention, Detection, Evaluation, 

and Treatment of Hight Blood Pressure (1997). Ukuran manset harus sesuai 

dengan ukuran lengan atas yang diukur. Manset harus melingkar sesuai 

lengan atas dan lebar manset harus sesuai panjang lengan atas. 

Sphygmomanometer air raksa merupakan alat untuk mengukur tekanan 

darah. Menurut Gray dkk (2005) Tekanan darah sangat bervariasi tergantung 

pada keadaan, setiap melakukan aktivitas fisik akan meningkat, emosi, stress 

tekanan darah menurun selama tidur. Oleh sebab itu, diagnosis hipertensi 

dapat ditetapkan dengan pengukuran berulang paling tidak pada tiga kali 

waktu yang berbeda selama 4-6 minggu. Alat yang dapat digunakan untuk 
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pengukuran tekanan darah baik tensimeter digital, tensimeter pegas, maupun 

tensimeter air raksa. Alat tensimeter terdiri dari beberapa komponen utama, 

yaitu : Manset (Cuff) dari karet, yang dibungkus kain, manometer air raksa 

berskala 0 mmHg – 300 mmHg, pompa karet, Pipa karet atau selang, ventil 

bundar.  

Pengukuran tekanan darah pertama dilakukan pemasangan manset pada 

lengan atas, kurang lebih 4 cm di atas lipatan siku. 2 jari tangan memegang 

lipatan siku untuk mencari denyut nadi, pompa karet ditekan dengan tangan 

kanan sebelumnya tutup erlebih dahulu ventil putarnya, sampai denyut 

pembuluh tidak teraba lagi. Letakkan stetoskop dilipatan siku sambil ventil 

putar dibuka sedikit secara perlahan untuk mengurangi tekanan udara dalam 

manset. Dengan melihat turunnya air raksa pada silinder petunjuk tekan 

manometer, telinga mendengarkan bunyi denyut nadi dengan bantuan 

stetoskop. Pada saat tekanan udara dalam manset naik sampai nilai tekanan 

lebih dari tekanan rendah, maka suara denyut nadi akan menghilang. 

C. Tidur 

1. Pengertian Tidur 

Kondisi tidak sadar dimana individu dapat dibangunkan oleh stimulus 

atau sensoris yang sesuai disebut tidur (Hidayat, 2009). Suatu kondisi yang 

tanpa sadar dan penuh dengan ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan 

siklus berurutan berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase 

kondisi bekerjanya otak dan tubuh yang berbeda merupakan arti dari tidur 

(Tarwoto & Wartonah, 2011). 
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2. Fisiologi Tidur 

Dari segi definisi, tidur merupakan suatu keadaan berulang, teratur, 

mudah  reversibel yang ditandai dengan keadaan relatif tidak bergerak, 

serta dalam kondisi ini ambang rangsang terhadap rangsangan dari luar 

lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan terjaga. Tidur terbagi kedalam 

dua fase fisiologis yaitu fase non rapid eye movement (NREM) dan fase 

rapid eye movement (REM). Tidur NREM terdiri dari tahap 1 hingga 4, 

yang mana dalam fase tidur ini fungsi fisiologis tubuh berkurang 

dibandingkan dengan saat tubuh tengah terjaga. Sedangkan fase tidur REM 

memiliki kualitas yang berbeda, yaitu ditandai dengan aktivitas fisiologis 

dan aktivitas otak yang tinggi seperti halnya saat tubuh terjaga. (Kaplan & 

Sadock, 2010).  

Adapun tahapan tidur NREM yaitu terdiri atas :  

a. Stadium 1 (fase transisi), dengan karakteristik :  

1) EEG : Tidak ditemukan adanya kumparan tidur, kompleks K atau 

gelombang delta.  

2) EOG : Pergerakan bola mata melambat.  

3) EMG : Tonus otot melemah dibandingkan dengan saat terjaga.  

b. Stadium 2, dengan karakteristik :  

1) EEG : Pada fase tidur ini ditemukan kumparan tidur dan kompleks 

K.  

2) EOG : Pergerakan bola mata melambat, cenderung tidak ditemukan 

aktivitas bola mata.  

3) EMG : Dapat ditemukan peningkatan tonus secara tiba-tiba, dalam 

fase tidur ini belum seluruh otot mengalami relaksasi. 

4) Denyut jantung melambat.  
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5) Penurunan suhu tubuh.  

c. Stadium 3, dengan karakteristik :  

1) EEG : Persentase gelombang delta yaitu antara 20-50% dan 

ditemukan adanya kumparan tidur.  

2)  EOG : Tidak ditemukan adanya pergerakan bola mata yang cepat.  

3) EMG : Ditemukan adanya tonus otot yang lebih jelas dibandingkan 

dengan tidur tahap 2.  

d. Stadium 4 (delta sleep), dengan karakteristik :  

1) EEG : Proporsi gelombang delta yaitu lebih dari 50% dan 

ditemukan terdapat kumparan tidur.  

2) EOG : Tidak terdapat pergerakan bola mata yang cepat.  

3) EMG : Otot mengalami relaksasi ditandai dengan tonus otot yang 

melemah dibandingkan dengan fase tidur sebelumnya.  

Berbeda dengan tidur NREM, periode tidur REM ditandai dengan 

aktivitas otak meningkat, laju pernapasan dan tekanan darah yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan saat terjaga serta denyut jantung meningkat 

(Wolkove dkk, 2007). Pada tidur REM terjadi paralisis pada hampir 

seluruh otot rangka (postural). Ciri khas dari tidur REM yaitu adanya 

mimpi yang aneh dan abstrak (Kaplan & Sadock, 2010).  

Siklus tidur bersifat reguler, berulang dalam beberapa kali selama 

periode tidur berlangsung, dimulai dari fase tidur NREM stadium 1 

hingga 4, kemudian memasuki fase tidur REM (Wolkove dkk, 2007). 

Siklus tidur bergantian setiap 60-90 menit sekali yang terbagi dalam dua 

fase yaitu tidur NREM dan REM (Coeytaux dkk, 2013). Seseorang akan 

memasuki tidur REM dengan durasi yang berbeda-beda pada setiap 
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siklusnya. Periode REM pertama dapat berlangsung paling singkat 

dibandingkan dengan periode REM selanjutnya, yaitu sekitar kurang dari 

10 menit, kemudian durasi REM selanjutnya dapat mencapai 15 hingga 40 

menit (Kaplan & Sadock, 2010). 

Siklus tidur ini tidak sama pada setiap orang, terutama dipengaruhi 

oleh faktor usia. Pola tidur normal untuk usia dewasa muda, yaitu durasi 

tidur REM 25% dan tidur NREM 75% dari total periode tidur dengan 

pembagian setiap tahapan tidur NREM sebagai berikut (Kaplan & Sadock, 

2010) : 

a. Stadium 1 : 5 persen  

b. Stadium 2 : 45 persen  

c. Stadium 3 : 12 persen  

d. Stadium 4 : 13 persen  

Pada seseorang dewasa muda akan terbangun sekitar 2-4 kali dalam 

semalam, dengan kebutuhan tidur 7-8 jam, yang cenderung menetap 

hingga usia lanjut (Sari, 2015). Namun pada orang lanjut usia distribusi 

tidur akan berubah, dengan terjadi pengurangan pada durasi tidur NREM 

tahap 3 dan 4, yang mana merupakan fase tidur yang paling dalam dan 

menentramkan (Wolkove dkk, 2007). 

2. Fungsi Tidur  

Tidur memiliki fungsi homeostatik bagi tubuh dan berguna untuk 

menjaga termoregulasi tubuh agar tetap dalam status normal, serta 

penting untuk penyimpanan energi (Kaplan & Sadock, 2010). Tidur 

dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kelelahan pada fisik dan psikis 

seseorang (Mohede dkk, 2013). Dengan tidur yang cukup, seseorang 
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dapat memulihkan kondisi tubuh yang kelelahan setelah melakukan 

aktivitas menjadi segar kembali guna menghadapi aktivitas selanjutnya. 

Selain itu dengan pemenuhan tidur yang cukup pada seseorang dapat 

memicu pembentukan daya tahan tubuh (Dewi dan Ardani, 2013). 

Manfaat tidur dapat diperoleh secara optimal apabila pemenuhan tidur 

sesuai dengan kebutuhan seseorang.  

Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda. Orang normal pada 

umumnya tergolong sebagai orang yang mengalami tidur pendek (short 

sleeper) dan yang lainnya termasuk penidur panjang (long sleeper). 

Penggolongan tidur ini berdasarkan kebutuhan tidur seseorang setiap 

malamnya. Seseorang yang tergolong penidur pendek membutuhkan tidur 

kurang dari 6 jam setiap malam. Sedangkan penidur panjang butuh tidur 

lebih dari 9 jam untuk mendapatkan fungsi tidur yang optimal. Kebutuhan 

tidur yang meningkat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, olahraga, penyakit, 

kehamilan, tekanan jiwa dan meningkatnya aktivitas mental (Kaplan & 

Sadock, 2010).  

3. Kebutuhan Tidur 

Kebutuhan tidur pada manusia bergantung pada tingkat 

perkembangan. Berikut ini tabel rangkuman kebutuhan tidur manusia 

berdasarkan usia (Priyo, 2015). 

Tabel 2.2 Kebutuhan tidur manusia berdasarkan usia 

Usia Tingkat Perkembangan Jumlah 

Kebutuhan Tidur 

0 – 1 bulan Masa neonatus 14-18 jam/hari 

1 bulan – 18 bulan Masa bayi 12-14 jam/hari 

18 bulan – 3 tahun Masa anak 11-12 jam/hari 
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3 tahun – 6 tahun Masa prasekolah 11 jam/hari 

6 tahun – 12 tahun Masa sekolah 10 jam/hari 

12 tahun – 18 tahun Masa remaja 8,5 jam/hari 

18 tahun – 40 tahun Masa dewasa muda 7-8 jam/hari 

40 tahun – 60 tahun Masa paruh baya 7 jam/hari 

60 tahun ke atas Masa dewasa tua 6 jam/hari 

Sumber: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014 

5. Kualitas Tidur  

Kualitas tidur merupakan suatu penyusun penting dan bagian yang 

esensial dari kualitas hidup seseorang (Luo dkk, 2013). Salah satu indikator 

yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kualitas hidup seseorang 

merupakan tidur (Eser dkk, 2007). Dengan kata lain, kualitas tidur dapat 

menentukan kualitas hidupnya. Berdasarkan pengertiannya, kualitas tidur 

yaitu suatu kondisi dimana kesadaran seseorang terhadap sesuatu menurun, 

namun otak tetap bekerja sedemikian rupa dalam mengatur aktivitas jantung, 

pembuluh darah, fungsi pencernaan serta mempertahankan imunitas tubuh, 

dalam memberikan energi pada tubuh dan dalam proses berfikir (Sari, 2015).  

Konsep dari kualitas tidur adalah merasa bersemangat dan siap untuk 

menghadapi segala aktivitas setelah bangun di pagi hari. Adapun karakteristik 

yang dapat digunakan untuk menilai kualitas tidur seseorang diantaranya:  

a. Latensi tidur,  

b. Durasi tidur,  

c. Efisiensi tidur,  

d. Aspek subjektif seperti kedalaman tidur dan ketentraman dalam tidur, 

e. Gangguan tidur,  

f. Penggunaan obat tidur, dan  
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g. Disfungsi pada siang hari.  

Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk tertidur merupakan latensi tidur, 

dapat dihitung berdasarkan selisih antara waktu menuju ke tempat tidur 

dengan waktu pada saat individu tersebut jatuh tertidur (Eser dkk, 2007). 

Efisiensi tidur sendiri merupakan nilai yang didapatkan dari perbandingan 

jumlah waktu tidur sebenarnya dengan total waktu yang dihabiskan seseorang 

di tempat tidur hingga terbangun di pagi hari (Luo dkk, 2013). 

Dalam menentukan gambaran seseorang mengenai kualitas tidur dapat 

dinilai dengan memakai kuesioner yaitu Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI).  

a. Kuesioner Kualitas Tidur (PSQI) 

1. Jam berapa biasanya anda mulai tidur malam? 

2. Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam? 

3. Jam berapa anda biasanya bangun pagi? 

4. Berapa lama anda tidur dimalam hari? 

5 Seberapa sering 

masalah-masalah 

dibawah ini 

mengganggu tidur 

anda? 

Tidak 

pernah 

1x 

seming

gu 

2x 

semin

ggu 

≥ 3 x 

semin

ggu  

a) Tidak mampu tertidur 

selama 30 menit sejak 

berbaring 

    

b) Terbangun ditengah 

malam atau terlalu dini  

    

c) Terbangun untuk ke 

kamar mandi 

    

d) Tidak mampu bernafas 

dengan leluasa 

    

e) Batuk atau mengorok     

f) Kedinginan dimalam hari     

g) Kepanasan dimalam hari     

h) Mimpi buruk     

i) Terasa nyeri     
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j) Alasan lain ………     

6 Selama sebelum terakhir, 

seberapa sering anda 

menggunakan obat tidur 

    

7 Selama sebelum terakhir, 

seberapa sering anda 

mengantuk ketika 

melakukan aktifitas 

disiang hari  

    

8 Selama satu bulan 

terakhir, berapa banyak 

masalah yang anda 

dapatkan dan anda 

selesaikan permasalahan 

tersebut ? 

    

 

 Sangat 

baik 

Baik Kurang Sangat 

kurang 

9 Selama satu bulan 

terakhir, bagaimana anda 

menilai kepuasan tidur? 

    

 

b. Keterangan Cara Skoring 

1. Kualitas tidur subyektif  = Dilihat dari pertanyaan nomer 9 

Sangat baik nilai 0, baik nilai 1, kurang nilai 2 dan sangat kurang nilai 

3 

2. Latensi tidur (kesulitan memulai tidur) = total skor dari pertanyaan 

nomer 2 dan 5a 

Pertanyaan nomer 2: ≤ 15 menit dengan nilai 0, 16-30 menit nilai 1, 

31-60 menit nilai 2 dan > 60 menit nilai 3. 

Pertanyaan nomer 5a: Jika jawaban tidak pernah nilai 0, sekali 

seminggu nilai 1, 2 kali seminggu nilai 2 dan >3 kali seminggu nilai 

3. 

Jumlahkan skor pertanyaan nomer 2 dan 5a,  Jika Skor 0 nilai 0, Skor 

1-2 nilai 1, Skor 3-4 nilai 2 dan Skor 5-6 nilai 3 
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3. Lama tidur malam  Dilihat dari pertanyaan nomer 4, jika dijawab > 

7 jam skor 0, 6-7 jam skor 1, 5-6 jam skor 2 dan < 5 jam skor 3. 

4. Efisiensi tidur  Pertanyaan nomer 1,3,4 

Efisiensi tidur= ( lama tidur/ lama di tempat tidur) x 100% 

lama tidur dikurangi  pertanyaan nomer 4, lama di tempat tidur 

dikurangi jumlah respon dari pertanyaan nomer 1 dan 3 

Jika di dapat hasil berikut, maka skornya: > 85 % nilai skor 0, 75-84 

% nilai skor 1, 65-74 % nilai skor  2 dan < 65 % nilai skor 3 

5. Gangguan ketika tidur malam  Pertanyaan nomer 5b sampai 5j 

Nomer 5b sampai 5j dinilai dengan skor dibawah ini: 

Tidak pernah nilai skor 0, Sekali seminggu nilai skor 1, 2 kali 

seminggu nilai skor 2 dan >3 kali seminggu nilai skor 3 

Jumlahkan skor pertanyaan nomer 5b sampai 5j, dengan skor dibawah 

ini: 

Skor 0 nilai 0, Skor 1-9 nilai 1, Skor 10-18 nilai 2, Skor 19-27 nilai 3 

6. Menggunakan obat-obat tidur  Pertanyaan nomer 6 

Tidak pernah nilai skor 0, Sekali seminggu nilai skor 1, 2 kali 

seminggu nilai skor 2 dan >3 kali seminggu nilai skor 3 

7. Terganggunya aktifitas disiang hari  Pertanyaan nomer 7 dan 8 

Pertanyaan nomer 7 dan 8 : 

Tidak pernah nilai skor 0, Sekali seminggu nilai skor 1, 2 kali 

seminggu nilai skor 2 dan >3 kali seminggu nilai skor 3 

Jumlahkan skor pertanyaan nomer 7 dan 8, dengan skor di bawah ini: 

Skor 0 nilai 0, Skor 1-2 nilai 1, Skor 3-4 nilai 2 dan Skor 5-6 nilai 3 

Skor akhir: Jumlahkan semua skor mulai dari komponen 1 sampai 7 
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Kuisioner ini merupakan kuisioner yang dibuat untuk menilai kualitas dan 

gangguan tidur selama interval waktu satu bulan. PSQI memiliki reliabilitas 

secara keseluruhan yang baik (r = 0.82–0.83) dan nilai test-retest reliability 

yang baik (r = 0.77–0.85). Penilaian dengan kuisioner ini memberikan hasil 

yang teruji, dapat dipercaya dan valid pada populasi dengan penuruna 

kualitas tidur. Instrumen ini meliputi 7 komponen penilaian utama yaitu 

kualitas tidur secara subjektif, latensi pada tidur, durasi pada tidur, efisiensi 

pada tidur, gangguan tidur, konsumsi obat tidur dan disfungsi pada siang hari. 

Semakin tinggi skor yang didapatkan dapat diindikasikan bahwa kualitas 

tidur yang semakin buruk (Luo dkk, 2013). Adapun interpretasi dari kuisioner 

PSQI yaitu:  

a. Skor > 5 = kualitas tidur buruk  

b. Skor ≤ 5 = kualitas tidur baik  

6. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur seseorang, 

diantaranya adalah :  

a. Fisik  

Kondisi fisik seseorang sangat erat kaitannya dengan kualitas tidur 

yang dimilikinya. Terutama pada lansia dengan keluhan ketidaknyamanan 

fisik seperti batuk, kram kaki, pegal-pegal pada tubuh dan perut kembung 

cenderung mengalami penurunan kualitas tidur. Hal ini dikarenakan 

keluhan fisik tersebut akan membangunkan seseorang secara spontan 

akibat perasaan tidak nyaman, sehingga membuat tidurnya tertunda. 

Selain itu keinginan untuk buang air kecil pada malam hari sehingga 
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memaksa mereka untuk pergi ke kamar mandi merupakan hal yang 

mengganggu tidur lansia (Wahyuni dkk, 2009).  

b. Psikososial  

Memasuki fase lansia akan membuat seseorang mengalami perubahan 

dalam hal psikososial. Lansia mudah mengalami kecemasan dan 

kekhawatiran berlebih serta depresi yang dapat mengganggu tidur 

mereka. Perasaan tidak lagi mampu menikmati kehidupan dan rasa 

kesepian merupakan gangguan tidur yang berat. Lansia yang telah 

kehilangan pasangan hidupnya cenderung mengalami stress emosional 

yang akhirnya mengganggu tidur (Wahyuni dkk, 2009).  

c. Lingkungan  

Faktor lingkungan ikut berkontribusi dalam mempengaruhi kualitas 

tidur seseorang. Kondisi seperti adanya suara bising dan aktifitas orang 

lain disekitar dapat menganggu tidur, terutama pada lansia. Suhu ruangan 

yang panas dan pencahayaan yang terlalu terang tergolong sebagai 

gangguan tidur yang sedang, yang akhirnya menurunkan kualitas tidur 

(Wahyuni dkk, 2009).  

d. Gaya Hidup  

Gaya hidup tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas 

tidur seseorang. Terutama pada lansia, tidur siang yang pendek dan 

diikuti dengan latihan fisik sedang pada sore hari dapat memberikan 

kualitas tidur yang baik. Menghentikan aktivitas fisik seperti hubungan 

sosial dengan teman, pekerjaan dan berada di dalam kamar sepanjang hari 

terbukti meningkatkan kemungkinan terjadi insomnia (Leblanc dkk, 
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2015). Kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok, serta minum kopi 

sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur normal (Wahyuni dkk, 2009). 

7. Perubahan Tidur pada Lansia  

Seiring dengan peningkatan usia dan proses penuaan akan berdampak 

pada terjadinya perubahan pada pola tidur seseorang (Wolkove dkk, 2007). 

Pada lansia terdapat berbagai faktor yang memicu proses patologis yang 

menyebabkan terjadinya perubahan pola tidur (Mohede dkk, 2013). 

Perubahan tidur yang khas pada lansia yaitu kemajuan fase sirkadian, 

penurunan tidur gelombang lambat, pengurangan secara absolut tidur REM, 

peningkatan pada stadium 1 sehingga meningkatkan fragmentasi tidur atau 

disrupsi dari pola tidur (Wolkove dkk, 2007). Pada lansia umumnya 

ditemukan perubahan berupa kedalaman tidur yang terganggu, sehingga 

apabila terdapat stimulus dari lingkungan disekitarnya, maka lansia akan 

lebih sering terbangun dibandingkan dengan orang dewasa muda normal yang 

terbangun hanya 2-4 kali dalam semalam (Darmojo dan Martono, 2006).  

Adanya penurunan jumlah total waktu tidur, mudah terbangun di malam 

hari dan terbangun lebih awal dapat memberikan perasaan tidak segar di pagi 

hari dan kepuasan tidur yang berkurang (Wahyuni dkk, 2009). Hal tersebut 

berdampak pada munculnya keluhan mengantuk, keletihan dan mudah jatuh 

tidur di siang hari. Lansia cenderung pergi ke tempat tidur lebih awal 

dibandingkan dengan orang dewasa muda (Voinescu dan Tatar, 2015) namun 

membutuhkan waktu yang lama untuk jatuh tertidur (latensi tidur 

memanjang) dan lebih sering terbangun di malam hari (Wahyuni dkk, 2008). 

Perubahan pola tidur pada lansia juga berdampak pada kemampuannya dalam 

bekerja. Seorang lansia didapatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 
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waktu bekerja di malam hari dibandingkan dengan orang dewasa muda 

(Voinescu dan Tatar, 2015). Hal ini dipengaruhi karena pada lanjut usia 

terjadi penurunan kemampuan dalam mentoleransi jadwal tidur bangun, 

sehingga rentan terhadap perubahan jam kerja (Guyton & Hall, 2011).  

Kualitas tidur dapat berbeda-beda pada setiap individu. Dalam suatu 

penelitian ditemukan bahwa kualitas tidur antara perempuan dan laki-laki 

berbeda secara signifikan. Prevalensi individu dengan penuruna kualitas tidur 

ditemukan lebih tinggi pada perempuan (45.8% , 95%CI = 41.9–49.7%) 

daripada laki-laki (35.8%, 95%CI = 31.4–40.1%). Selain dari aspek jenis 

kelamin, prevalensi dari kualitas tidur yang buruk ditemukan mengalami 

peningkatan seiring dengan pertambahan usia (Luo dkk, 2013).  

Tingginya prevalensi kualitas tidur yang buruk pada perempuan lansia 

dapat dihubungkan dengan terjadinya perubahan sex hormone akibat proses 

menopause. Reseptor dari hormon ini terletak pada suprachiasmatic nucleus 

(SCN) yang merupakan kunci dari jam biologis pada otak yang mengatur 

ritme biologis sirkadian. Hormon estrogen dapat meregulasi sintesis dan 

pengeluaran neurotransmitter dan neuromodulator yang mempengaruhi 

beberapa fungsi otak, diantaranya mood, perilaku, kognitif dan proses 

regulasi tidur. Pada fase transisi menuju menopause dan fase postmenopausal 

muncul beberapa gangguan tidur seperti nocturnal hot flashes, gangguan 

mood dan gangguan pernapasan saat tidur yang dapat mempengaruhi kualitas 

tidur itu sendiri. Dalam suatu penelitian ditemukan bahwa, peningkatan level 

estrogen pada tubuh dapat meningkatkan kualitas tidur, dengan mekanisme 

mempersingkat latensi tidur, menurunkan frekuensi terbangun di malam hari, 
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mengurangi gerakan selama tidur, meningkatkan efisiensi tidur dan 

meningkatkan tidur fase REM (Tranah dkk, 2010). 

D. Hubungan Tekanan Darah dengan Kualitas Tidur

Sistem secara otonom mempengaruhi pada tekanan darah, yakni simpatis dan 

parasimpatis. Pada seseorang yang mengalami penurunan kualitas tidurnya, 

didapatkan aktivitas simpatis meningkat dan aktivitas parasimpatis mengalami 

penurunan (Wendy dkk, 2007). Peningkatan aktivitas simpatik dan tekanan darah 

pada individu dalam kondisi tidur terbatas, dibandingkan dengan individu dalam 

kondisi tidur cukup sesuai pada laboratorium penelitian (McGrath, 2014). 

Ekskresi noradrenalin mengalami peningkatan, menunjukkan peningkatan 

aktivitas simpatis, juga telah dilaporkan setelah kurang tidur pada malam hari 

(McGrath, 2014).  

Tekanan darah dan denyut jantung biasanya menunjukkan variasi diurnal. 

Selama tidur, nokturnal dip terjadi di kedua tekanan darah dan detak jantung, 

yang tetap rendah sampai saat terbangun. Gangguan tidur dapat disebabkan 

aktivitas simpatis meningkat dan rata-rata tekanan darah dan heart rate selama 24 

jam juga mengalami peningkatan. Dengan cara ini, meningkatkan aktivitas sistem 

saraf simpatik yang berkepanjangan menyebabkan kebiasaan seseorang dalam 

pembatasan waktu tidur (Lu, 2015). 


