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1 BAB I 

2 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gangguan tidur merupakan suatu masalah yang banyak terjadi di 

kehidupan sehari-hari tetapi masih tampak disepelekan oleh masyarakat 

luas. Gangguan tidur merupakan suatu kondisi yang menyebabkan tubuh 

tidak memperoleh tidur yang berkualitas dan cukup dari segi durasi.1 

Dalam kehidupan sehari-hari, sesekali mengalami gangguan tidur adalah 

suatu hal yang lumrah tetapi jika gangguan tidur tersebut terjadi secara 

terus menerus dan dalam jangka waktu yang berdekatan sehingga 

menyebabkan tubuh merasa lelah dan tetap mengantuk saat beraktifitas di 

siang hari, hal ini perlu diwaspadai.  

Sedangkan depresi merupakan salah satu masalah yang cukup 

serius dan memiliki tingkat kejadian yang cukup tinggi dimana pada tahun 

2000 World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa depresi 

berada pada urutan ke-empat penyakit di dunia dan berdasarkan data dari 

WHO antara tahun 2005 – 2015 lebih dari 300 juta populasi dunia 

mengidap depresi dimana terjadi peningkatan sebesar 18%. Kedua hal ini, 

gangguan tidur dan depresi, memiliki suatu keterkaitan sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul “Hubungan 

Depresi Dengan Kejadian Insomnia Pada Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar” menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan dan bermakna secara statistik antara insomnia 

dengan depresi di kalangan orang yang lanjut usia dengan persentase 

sebesar 91,7% dengan nilai P = 0,001.2 Penelitian lainnya dengan judul 

“Subjective and Objective Sleep Disturbance and Longitudinal Risk of 

Depression in a Cohort of Older Women” menunjukkan hasil bahwa 

responden dengan gejala depresi memiliki kecenderungan untuk 

mengalami gangguan tidur.3 
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Walaupun pada penelitian sebelumnya sudah menyatakan ada 

hubungan antara depresi dan gangguan tidur tetapi masih ada beberapa 

kelemahan yang dapat dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hasil pencarian 

jurnal penelitian terdahulu, penulis lebih banyak menemukan penelitian 

mengenai hubungan depresi dan gangguan tidur pada orang lanjut usia 

sehingga pada kesempatan kali ini penulis akan meneliti hubungan depresi 

dan gangguan tidur pada rentang usia 20 – 25 tahun. 

1.2 Perumusan Masalah 

Walaupun banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya tetapi penelitian tersebut lebih banyak yang menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi antara usia yang telah lanjut dengan gangguan 

tidur dan depresi. Sehingga dari hal ini menimbulkan suatu masalah baru 

yang hendak diteliti dalam kesempatan ini, yaitu mengenai “apakah 

depresi pada rentang usia 20 – 25 tahun dapat mempengaruhi terjadinya 

gangguan tidur”.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Berapakah proporsi mahasiswa program profesi dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang mengalami depresi? 

2. Berapakah proporsi mahasiswa program profesi dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang mengalami gangguan 

tidur? 

3. Apakah terdapat hubungan antara depresi dengan terjadinya gangguan 

tidur pada mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara depresi dengan terjadinya gangguan 

tidur di kalangan mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan sehingga dapat meningkatkan kesadaran 
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mengenai pentingnya menjaga pikiran agar tetap positif sehingga dapat 

menghindari terjadinya depresi yang akan berpengaruh pada pola tidur. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui proporsi mahasiswa program profesi dokter 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang 

mengalami depresi. 

2. Untuk mengetahui proporsi mahasiswa program profesi dokter 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang 

mengalami gangguan tidur. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara depresi 

dan gangguan tidur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

berupa data baru dalam bentuk karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai 

referensi. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Meningkatkan kesadaran mahasiswa program profesi dokter 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan mengenai pentingnya 

pola tidur yang baik sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam 

mencegah terjadinya depresi. 

 




