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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, pertanyaan-

pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian mengenai hubungan insomnia, 

kesepian dan kualitas hidup pada lansia di panti sosial Kota Bandung. 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

 Indonesia termasuk negara berstruktur tua, hal ini dapat dilihat 

dari presentase penduduk lanjut usia (lansia) pada tahun 2008, 2009 

dan 2012 yang telah melebihi 7% dari jumlah keseluruhan penduduk. 

Hal ini juga selaras dengan laporan dari Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia yang menyatakan bahwa jumlah populasi lansia 

di Jawa Barat sebanyak 7.56 % (Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

Penduduk perkotaan di Indonesia yang berusia di atas 60 tahun 

berjumlah sekitar 19.358.399 orang. Selain itu, angka harapan hidup 

di Indonesia terus meningkat hingga usia 70 tahun pada tahun 2015. 

(Badan Pusat Statistik, 2010).  

Oleh karena itu, kualitas hidup pada lansia merupakan salah satu 

topik yang perlu diperhatikan karena populasi lansia diperkirakan 

akan terus bertambah. Kualitas hidup pada lansia dapat berhubungan 

dengan aspek-aspek seperti susunan pada keluarga, dukungan sosial, 

kegiatan-kegiatan ekonomi, pekerjaan, serta asuransi sosial (Laidmäe 

& Tammsaar, 2013). 

World Health Organization berpendapat bahwa kualitas hidup 

sebagai suatu konsep yang luas yang secara kompleks dipengaruhi 

oleh kesehatan fisik, keadaan psikologis, tingkat kemandirian, 
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hubungan sosial, dan hubungan mereka dengan ciri-ciri yang penting 

dalam suatu lingkungan. Berdasarkan definisi dari Oxford English 

Dictionary, kualitas hidup juga dapat berarti suatu derajat mutu 

kehidupan yang relatif terhadap suatu standar baik yang dinyatakan 

atau tersirat untuk perbandingan, misalnya untuk kelompok sosial 

tertentu, (Ogden, 2004; Frisch, 2006). 

Untuk mengetahui hubungan lansia dengan keluarga dan kerabat 

yang berkaitan dengan domain hubungan sosial dari kualitas hidup 

maka dilakukan wawancara oleh peneliti dengan salah satu petugas 

pada tanggal 23 Mei 2017 di Panti Budi Pertiwi. Hasil menunjukkan 

bahwa terdapat lansia yang menginginkan untuk dikunjungi oleh 

keluarga, namun setelah dihubungi tidak ada keluarga yang datang. 

Disebutkan juga bahwa terkadang ada lansia yang terlihat murung, 

selain itu terdapat beberapa lansia yang tidak memiliki identitas saat 

ditemukan sehingga tidak diketahui keberadaan keluarga atau 

kerabatnya  

Individu dengan kualitas hidup yang tinggi memiliki 

kecenderungan yang lebih rendah untuk menderita gangguan tidur. 

Gangguan tidur, kekhawatiran, dan kesulitan tentang hidup dapat 

menyebabkan stres yang dapat membuat kesulitan untuk 

berkonsentrasi pada kegiatan sehari-hari, menghadapi masalah 

kehidupan, membuat perasaan tidak bahagia, depresi dan kesepian 

(Laidmäe & Tammsaar, 2013). 

 Berhubungan dengan pernyataan di atas, Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia melaporkan bahwa angka kesakitan (morbidity 

rate) pada lansia sebesar 26,93 %. Sebanyak 52.12 % lansia 

mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir saat sensus 
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dilakukan. Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah keadaan 

individu yang mengalami gangguan kesehatan atau berkaitan dengan 

kejiwaan, baik karena penyakit akut atau kronis, kecelakaan, kriminal 

atau sebab-sebab lainnya (Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Ferruci dan Koh 

menyatakan bahwa ketika usia seseorang bertambah maka 

kecenderungan terkena penyakit akan meningkat. Individu dengan 

usia hingga 80 tahun atau lebih yang masih hidup cenderung 

menderita semacam gangguan berkaitan dengan kesehatan (Santrock, 

2011).  

Ancoli-Israel menambahkan bahwa gangguan tidur merupakan 

hal yang sering terjadi berkaitan dengan bertambahnya usia. Sekitar 

50% individu berusia 65 dan lebih tua cenderung mengalami 

gangguan tidur. Proses penuaan, hidup tanpa pasangan, keterbatasan 

dalam fungsi fisik, serta kualitas hidup yang rendah memiliki 

hubungan yang kuat dengan gangguan-gangguan tidur. (Krishnan & 

Hawranik, 2008; Stranges, Tigbe, Gómez-Olivé, Thorogood, & 

Kandala, 2012). 

Insomnia merupakan keluhan gangguan tidur yang umum terjadi 

pada lansia yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan 

mental,  serta berbagai aspek dari kualitas hidup dan well-being. Riset 

kesehatan dasar pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa 12.60 % 

lansia mengalami insomnia (Montgomery & Shepard, 2010; Centre 

for Ageing Studies UI, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala asrama, dengan 

tujuan untuk mengetahui adanya kesulitan tidur pada lansia pada 27 

April 2017 di Panti J. Soenarti Nasution yang telah dilakukan oleh 
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peneliti, didapatkan bahwa terdapat empat orang lansia yang terlihat 

memiliki gangguan kesulitan tidur. Kepala asrama juga 

menambahkan biasanya lansia yang baru tinggal di panti akan 

cenderung mengalami kesulitan tidur. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu 

petugas di Panti Budi Pertiwi pada 23 Mei 2017  dengan tujuan untuk 

mengetahui kesulitan tidur pada lansia menunjukkan bahwa beberapa 

lansia kadang mengalami kesulitan tidur, ada pula yang tiba-tiba 

terbangun di malam hari saat sedang tidur. Salah satu lansia yang 

tinggal di panti tersebut juga menyatakan bahwa kadang merasakan 

susah untuk tidur di malam hari dan kadang-kadang tidur kurang 

nyenyak.   

Mendukung hasil wawancara di atas, penelitian di kota Zagazig 

Mesir pada tahun 2014 menunjukkan bahwa individu lanjut usia 

(lansia) yang mengalami insomnia cenderung memiliki skor yang 

rendah   hampir pada seluruh bagian pada kualitas hidup (Abd Allah, 

Abdel-Azis, & El-Seoud, 2014). 

Selain itu, kesepian pada umumnya dialami oleh individu yang 

berusia sangat tua. Angka individu yang mengalami kesepian 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Kesepian sendiri bisa 

menjadi salah satu gejala berkaitan dengan masalah kesehatan 

(Victor, Scambler, Bond, & Bowling, 2000). 

Perlman dan Peplau mengatakan bahwa kesepian merupakan 

pengalaman tidak menyenangkan ketika kurangnya relasi sosial pada 

beberapa hal terjadi pada seseorang baik secara kuantitatif atau 

kualitatif (Gierveld, Tilburg, & Dykstra, 2006) 
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Stigma akan kesepian dapat menyebabkan individu menyangkal 

mengenai kesepian atau tidak mau untuk mengidentifikasi diri 

mereka sebagai individu yang mengalami kesepian. Hal ini dapat 

menjadi salah satu asumsi bahwa prevalensi individu lanjut usia yang 

mengalami kesepian dapat lebih tinggi daripada yang telah 

dilaporkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Victor, Scambler, 

Bond, & Bowling, 2000). 

Untuk mengetahui kesepian pada lansia, maka peneliti 

melakukan wawancara dengan kepala asrama di Wisma Lansia J 

Soenarti Nasution di Kota Bandung yang dilaksanakan pada 27 April 

2017. Sehingga, didapatkan bahwa beberapa lansia menyatakan 

bahwa mereka terkadang merasa kesepian. Lansia yang baru saja 

datang ke panti tersebut cenderung lebih merasakan kesepian. Hal ini 

dapat mendukung bahwa lansia cenderung mengalami kesepian. 

Mendukung mengenai kesepian pada lansia, Hakkarainen dan 

Laaksonen melaporkan bahwa sepertiga dari lansia di Finlandia 

mengalami kesepian. The Dublin Health Ageing Study juga  

melaporkan  bahwa berdasarkan penelitian tahun 2003 terdapat 10% 

lansia cenderung mengalami kesepian. Penelitian lain yang 

mendukung dilakukan pada tahun 2007 oleh Liu and Guo yang 

menunjukkan bahwa 38.1 % lansia mengalami kesepian dengan 

tingkat sedang, lalu 6.3 % lansia mengalami kesepian pada tingkat 

yang lebih tinggi (Arslantaş, Adana, Ergin, Kayar, & Acar, 2015) 

 Penelitian lain di Britania Raya pada tahun 2012 menunjukkan 

bahwa kelompok lansia yang berasal dari etnis minoritas cenderung 

mengalami kesepian. Selain itu penelitian di kota Viseu Portugal 
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pada tahun 2016 melaporkan bahwa terdapat 49,3% responden yang 

merupakan lansia yang tinggal di panti sosial. Hasil menunjukkan 

bahwa 27% lansia tersebut cenderung sering hingga hampir selalu 

merasakan kesepian (Victor, Burholt, & Martin, 2012; Azeredo & 

Afonso, 2016). 

Penelitian pada tahun 2009 melaporkan bahwa lansia yang 

tinggal di panti sosial kota Seoul Korea cenderung mengalami 

kesepian pada tingkat sedang, sementara lansia yang tinggal di panti 

sosial dari kota Miyazaki Jepang cenderung mengalami kesepian 

pada tingkat yang rendah (Kim, et al., 2009). 

Kesepian berhubungan dengan kualitas hidup yang rendah dan 

hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kesepian 

memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas hidup pada individu 

lanjut usia. Individu lansia yang merasakan kesepian biasanya 

disertai dengan kualitas hidup yang cenderung rendah. (Laidmäe & 

Tammsaar, 2013; Victor, Burholt, & Martin, 2012; Arslantas, Adana, 

Ergin, Kayar, & Acar, 2015). 

Gangguan-gangguan kesehatan kronis serta kurangnya 

kegemaran dapat menjadi suatu prediksi yang kuat mengenai 

kesepian. Individu lanjut usia perlu diperhatikan oleh pembuat 

kebijakan dan bidang kesehatan sebagai kelompok individu yang 

memiliki risiko tinggi berkaitan dengan kesepian (Arslantas, Adana, 

Ergin, Kayar, & Acar, 2015). 

Peneliti menemukan bahwa di Indonesia terdapat penelitian pada 

tahun 2015 mengenai hubungan tingkat kesepian dan kejadian 

insomnia pada lansia yang tinggal di panti sosial di Kota Bantul 

Yogyakarta. Dari 72 responden, hasil menunjukkan terdapat 50% 
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responden mengalami kesepian dengan kategori ringan, serta 11,1 % 

responden mengalami insomnia. Serta terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat kesepian dengan kejadian insomnia di Panti 

Sosial di Yogyakarta Unit Budi Luhur  (Ardianto, 2015). 

. Namun, sejauh yang peneliti ketahui. Peneliti belum 

menemukan penelitian tentang hubungan antar insomnia, kesepian, 

dan kualitas hidup pada lansia di panti sosial Kota Bandung. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang topik ini. 

 

 B. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana hubungan antar insomnia dengan kualitas hidup 

yang terdiri dari domain kesehatan fisik, psikologis, 

hubungan sosial, dan lingkungan pada lansia di panti sosial 

Kota Bandung? 

2. Bagaimana hubungan antar kesepian dengan kualitas hidup 

yang terdiri dari domain kesehatan fisik, psikologis, 

hubungan sosial, dan lingkungan pada lansia di panti sosial 

Kota Bandung? 

3. Bagaimana hubungan antar insomnia, kesepian dan kualitas 

hidup yang terdiri dari domain kesehatan fisik, psikologis, 

hubungan sosial, dan lingkungan pada lansia di panti sosial 

Kota Bandung? 

 

 C. Tujuan Penelitian 

 Mengumpulkan dan mengolah data mengenai 

hubungan antar insomnia, kesepian, dan kualitas hidup yang 
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terdiri dari domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, 

dan lingkungan pada lansia di panti sosial Kota Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi berupa informasi-informasi berkaitan 

dengan bidang psikologi kesehatan, dan gerontologi. Selain itu, 

diharapkan juga penelitian ini dapat menjelaskan lebih lanjut 

mengenai hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang 

membahas mengenai insomnia, kesepian, dan kualitas hidup 

pada kelompok lansia yang tinggal di panti sosial. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan tambahan untuk mengkaji serta mengevaluasi program-

program bagi lembaga pemerintah atau swasta yang 

berhubungan dengan lansia yaitu seperti dinas dan panti sosial. 

 

 E. Sturktur Organisasi Penelitian 

 Pada penelitian ini terdapat tiga bab yang berisi sebagai 

berikut: 

 

1. BAB I : Pendahuluan 

 Berisi mengenai latar belakang yang berisi alasan dan 

kumpulan fakta mengenai pentingnya melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara insomnia, kesepian, dan kualitas 
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hidup. Bab ini juga berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian serta 

tujuan dari penelitian.  

 

 2.   BAB II  : Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang 

mendukung dari berbagai sumber dan tokoh mengenai 

karakteristik kelompok lanjut usia, insomnia, kesepian, dan 

kualitas hidup. Serta dijelaskan pula mengenai hubungan antar 

variabel-variabel tersebut sehingga membentuk suatu kerangka 

pemikiran yang mendasari penelitian ini. 

 

 3. BAB III : Metode Penelitian 

 Isi dari bagian ini adalah penjelasan mengenai metode 

kuantitatif yang dipilih sebagai metode untuk penelitian kali ini. 

Dijelaskan juga mengenai desain korelasional, karakteristik 

partisipan, populasi dan sampel, serta ketiga alat ukur yaitu 

Insomnia Severity Index (ISI), UCLA Loneliness Scale, dan 

WHOQOL-BREF, lalu diakhiri dengan  penjelasan mengenai 

rencana pengolahan data.  

 

 4. BAB IV :Temuan dan Pembahasan  

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai temuan dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu berupa 

pemaparan data demografis, deskripsi data responden, dan 

pembahasan dari hasil uji korelasi antar variabel insomnia, 

kesepian, dan kualitas hidup pada lansia di panti sosial Kota 

Bandung. 
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5. BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

 Isi dari bab ini adalah kesimpulan, implikasi, dan 

rekomendasi berdasarkan hasil temuan dan pembahasan 

mengenai insomnia, kesepian, dan kualitas hidup pada lansia di 

panti sosial Kota Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


