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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tidur merupakan hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Menurut 

National Sleep Foundation, manusia membutuhkan tidur yang optimal 

sebanyak 7 sampai 9 jam dalam 1 hari supaya fungsi tubuh berjalan dengan 

baik.1 Waktu tidur optimal dapat berubah seiring berjalanya usia. Kualitas tidur 

yang baik juga diperlukan supaya fungsi tidur yang baik terjadi. Pada saat 

tertidur, tubuh manusia mengalami restorasi pada fungsi tubuh lainnya. Selain 

itu, tidur mengembalikan energi yang terpakai sehari hari. Kualitas tidur yang 

buruk dapat menyebabkan banyak hal seperti turunnya konsentrasi sehari-hari 

dan rasa mengantuk yang dapat menurunkan kualitas tidur. Ada banyak hal 

yang dapat menyebabkan gangguan kualitas tidur. Restless Legs Syndrome 

merupakan contoh dari penyebab gangguan tidur tersebut. 

Restless Legs Syndrome (RLS) atau bisa disebut Willis-Ekbom Disease, 

adalah kondisi yang cukup umum walaupun kurang diperhatikan. Restless Legs 

Syndrome merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang untuk memiliki 

rasa ingin atau butuh untuk menggerak-gerakkan anggota geraknya terutama 

kaki yang dapat disertai rasa mengganggu ataupun tidak. Kejadian RLS 

meningkat seiring dengan usia dan penyakit penyakit lainnya. Menurut Stanford 

Sleep Epidemiology Research Center, prevalensi dari kondisi ini adalah 

berkisar antara 5,0% sampai 14,3% secara umum.2 Angka tersebut adalah angka 
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yang cukup besar dimana hampir 1 dari 7 orang menderita RLS. Namun, 

kondisi tersebut kurang diperhatikan. Kondisi ini hanya dianggap sebagai 

kebiasaan buruk dan bukan kondisi medis yang dapat menurunkan kualitas tidur. 

Gejala dari kondisi ini antara lain adalah rasa gatal atau menggerayah pada kaki, 

rasa ingin atau butuh untuk menggerak-gerakkan kaki untuk menghilangkan 

gejala sebelumnya, rasa tidak bisa diam, gejala yang diperparah pada malam 

hari atau pada saat beristirahat, dan juga pergerakan kaki secara sendirinya 

tanpa disadari pada saat penderita tertidur.3 

Salah satu tanda dari RLS adalah adanya rasa ingin atau butuh untuk 

menggerak gerakkan kaki pada saat beristirahat seperti duduk dan berbaring. 

Rasa tersebut dapat terasa seperti aliran listrik, kram, rasa panas, gatal, ataupun 

rasa tidak nyaman yang dapat dihilangkan dengan cara menggerakkan kaki 

secara berulang ulang atau repetitif.3 Gejala dari RLS juga timbul pada saat 

malam hari sebelum tidur dan dapat menyebabkan gangguan tidur seperti susah 

tidur dan kualitas tidur rendah dan dapat menurunkan konsentrasi sehari-hari. 

Hal tersebut disebabkan oleh rasa tidak nyaman ketika akan tidur dan akan 

hilang setelah menggerakkan kaki atau menggesekkan kedua kaki. Gejala 

tersebut juga dapat timbul pada tangan.  

Restless Legs Syndrome dapat digolongkan menjadi 4 kategori menurut 

derajat keparahan gejala. Derajat keparahan dapat diukur menggunakan skoring 

Internasional Restless Legs Syndrome Questionnaire. Pada kasus RLS derajat 

berat, kebanyakan penderita hanya mendapatkan waktu tidur sebanyak 5 jam 

saja dalam 1 hari, dan pada derajat yang lebih ringan, kualitas tidur mereka 
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terganggu.4  RLS juga diasosiasikan dengan kondisi dimana kaki terasa kram 

atau bergerak secara sendirinya pada saat tertidur. Sekitar 80% penderita RLS 

mengalami gejala yang mengganggu tidur tersebut.5 Gejala gejala yang muncul 

pada saat tertidur adalah gejala myoklonik yaitu gerakan otot secara spontan 

tanpa adanya kontraksi otot yang disadari. Gejala myoklonik tersebut biasa 

terjadi dalam bentuk ekstensi dari ibu jari kaki, dan fleksi dari lutut, pergelangan 

kaki, dan terkadang panggul.6 Hal tersebut merupakan gejala yang 

menyebabkan rendahnya kualitas tidur. Gejala gejala tersebut dapat di deteksi 

menggunakan Polysomnography atau dapat disingkat menjadi PSG sebagai alat 

diagnostik yang memonitor fungsi tubuh seperti aktivitas otak, fungsi jantung, 

pergerakan mata, dan juga aktivitas otot. Pada pemeriksaan polysomnograph 

electromyograph, ditemukan pergerakan otot kaki pada kasus RLS terjadi 

paling banyak pada fase tidur NREM.7 Hal tersebut sangat berdampak pada 

kualitas tidur karena fase tidur tersebut adalah fase yang paling penting pada 

siklus tidur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Ratna Nurur Fauziah pada tahun 2013 

mengenai gambaran kualitas tidur pada wanita lanjut usia, menyatakan bahwa 

Restless Legs Syndrome dapat menurunkan kualitas tidur.8 Banyak penelitian 

yang sudah menyatakan hal serupa. RLS merupakan kondisi yang juga umum 

pada usia dewasa muda dimana prevalensi pada usia 18 sampai 20 tahun 

beriksar antara 9,4% sampai dengan 15,0%.2 Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Kim T-J, Yoon JE, Park JA, Lee SK, Chu MK, Yang KI, et al 

pada tahun 2018, ditemukan bahwa prevalensi RLS pada populasi Korea 
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Selatan mencapai 12% dan juga memiliki hubungan erat dengan kualitas tidur. 

Kondisi ini biasa baru terdiagnosis setelah 10 sampai 20 tahun kondisi ini mulai 

terjadi dan sudah pada derajat berat saat terdiagnosis.9 Diagnosis awal pada 

RLS dapat memberikan prognosis yang lebih baik dimana penderita dapat 

melakukan modifikasi pada pola hidup atau berkonsultasi kepada dokter apabila 

obat yang mereka konsumsi dapat memperparah gejala RLS sebelum gejala 

tersebut menurunkan kualitas tidur lebih lagi.10 Pengetahuan masyarakat 

mengenai kondisi ini yang rendah menghambat adanya diagnosis awal.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kondisi RLS dapat menurunkan 

kualitas tidur yang akan menyebabkan turunnya konsentrasi sehari-hari dan 

kualitas hidup penderita. Selain itu, masyarakat kurang memiliki pengetahuan 

akan adanya kondisi ini. Hal tersebut menyebabkan lambatnya diagnosis 

dimana diagnosis dan modifikasi pola hidup baru dilakukan setelah kondisi ini 

mencapai derajat berat dan menurunkan kualitas hidup secara signifikan. 

Meskipun begitu, belum ditemukan data yang secara spesifik membahas 

mengenai hubungan antara dugaan Restless Legs Syndrome dan kualitas tidur 

pada usia lanjut. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah ada hubungan antara dugaan Restless Legs Syndrome dengan 

kualitas tidur pada lansia di Rumah Sakit Umum Siloam? 



 

19 
 

2. Seberapa besar kualitas tidur lansia di Rumah Sakit Umum Siloam berdasar 

PSQI? 

3. Seberapa besar kejadian dugaan Restless Legs Syndrome pada lansia di 

Rumah Sakit Umum Siloam? 

4. Apakah faktor jenis kelamin, durasi tidur, aktivitas fisik, konsumsi kafein, 

tekanan psikologis, dan indeks massa tubuh juga dapat berpengaruh pada 

kualitas tidur pada lansia di Rumah Sakit Umum Siloam? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah ada 

hubungan antara dugaan Restless Legs Syndrome dan kualitas tidur pada usia 

lanjut di Rumah Sakit Umum Siloam.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Untuk menentukan hubungan antara dugaan Restless Legs Syndrome 

dengan kualitas tidur pada lansia di Rumah Sakit Umum Siloam. 

2) Untuk mengetahui kualitas tidur pada usia lanjut yang datang berobat ke 

Rumah Sakit Siloam. 

3) Untuk mengetahui prevalensi dugaan Restless Legs Syndrome usia lanjut 

pada pasien yang datang berobat ke Rumah Sakit Siloam. 

4) Untuk mengetahui pengaruh dari jenis kelamin, durasi tidur, aktivitas fisik, 

konsumsi kafein, tekanan psikologis, dan indeks massa tubuh pada kualitas 

tidur pada lansia di Rumah Sakit Umum Siloam. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1) Untuk memberikan referensi mengenai hubungan antara dugaan Restless 

Legs Syndrome dan kualitas tidur pada usia lansia di Rumah Sakit Umum 

Siloam. 

2) Untuk menyediakan data tambahan bagi peneliti di masa yang akan datang. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Untuk memberikan informasi edukatif kepada masyarakat mengenai 

Restless Legs Syndrome beserta dampaknya terhadap kualitas tidur. 

2) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Restless Legs 

Syndrome agar tidak terjadi diagnosis yang terlambat yang dapat 

menurunkan kualitas hidup. 
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