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ABSTRAK 

Latar belakang: Gangguan tidur terjadi lebih dari 50% pada lansia yang akan 

mengakibatkan penurunan pada fungsi organ tubuh, sehingga menyebabkan tubuh 

lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Salah satu terapi penanganan 

yang dapat dilakukan salah satunya adalah terapi akupresur Tujuan: Penelusuran 

literature review untuk menganalisa hasil penelitian yang terkait dengan 

efektivitas terapi akupresur dan gangguan tidur pada lansia. Metode: Strategi 

penelusuran menggunakan Sage Publication diperoleh 17 artikel yang sesuai 

dengan kata kunci, setelah dilakukan screening tidak terdapat artikel yang sesuai 

dengan kriteria inklusi, pada Google Schooler dengan boolean yang digunakan 

pada setiap kunci adalah (“elderly” OR “lansia”) AND (“acupressure therapy” 

OR “terapi akupresur”) AND (“sleep disorders” OR “gangguan tidur”) AND 

(“insomnia”). Kriteria inklusi dalam pencarian artikel ini adalah lansia, terapi 

akupresur, gangguan tidur, insomnia dan penelusuran jurnal bidang keperawatan. 

Hasil pencarian diperoleh 700 artikel sesuai dengan kata kunci, kemudian artikel 

yang didapatkan disaring berdasarkan full text dan publication date 2015-2020 

ditemukan 178 artikel lalu ditinjau kembali terkait judul yang dianggap sesuai 

sebanyak 30 artikel, selanjutnya 30 artikel ini di screening berdasarkan kriteria 

inklusi dan didapatkan 5 artikel yang sesuai. Hasil: Hasil penelaahan dari 5 artikel 

menemukan bahwa terapi akupresur efektif dapat dijadikan direkomendasikan  

untuk mengatasi gangguan tidur pada lansia. Diskusi: dalam penyusunan 

literature review ini yaitu pemberian terapi akupresur dapat mengatasi gangguan 

tidur pada lansia. 

 

Kata kunci: Lansia, terapi akupresur, gangguan tidur, insomnia 

 

ABSTRAK 

Background: Sleep disturbance occurs more than 50% in the elderly which will 

cause a decrease in the function of body organs, thus making the body more 

susceptible to various diseases. One of the treatment therapies that can be done is 

acupressure therapy. Objective: Search for literature review to analyze the results 
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of research related to the effectiveness of acupressure therapy and sleep disorders 

in the elderly. Method: Search strategy using Sage Publication obtained 17 

articles that match the keywords, after screening there were no articles that match 

the inclusion criteria, the Google Schooler with the boolean used on each key was 

("elderly" OR "elderly") AND ( "Acupressure therapy" OR "acupressure 

therapy") AND ("sleep disorders" OR "sleep disorders") AND ("insomnia"). The 

inclusion criteria in searching this article are the elderly, acupressure therapy, 

sleep disorders, insomnia and nursing journal journals. Search results obtained 

700 articles according to keywords, then the articles obtained were filtered based 

on the full text and publication date 2015-2020 found 178 articles then reviewed 

related titles that are considered appropriate as many as 30 articles, then 30 of 

these articles were screened based on inclusion criteria and obtained 5 articles 

that match. Results: A review of 5 articles found that effective acupressure 

therapy can be recommended for treating sleep disorders in the elderly. 

Discussion: in compiling this literature review, the provision of acupressure 

therapy can overcome sleep disorders in the elderly. 

 

Keywords: Elderly, acupressure therapy, sleep disorders, insomnia 
 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Lanjut usia (lansia) merupakan salah satu penduduk yang mengalami 

peningkatan jumlah penduduknya, peningkatan jumlah lansia ini akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan masalah kesehatan lansia setiap tahunnya 

(Koswara, 2015). Menurut WHO (2015) lansia adalah seseorang yang berusia 60 

tahun. Tahap akhir dari kehidupan manusia sering disebut dengan lansia, dimana 

lansia mengalami proses menua yang dimana akan terjadinya penurunan pada 

fungsi organ tubuh, hal ini akan menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap 

berbagai macam penyakit. Berdasarkan data populasi lansia tahun 2017 terdapat 

23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia, diprediksi jumlah penduduk lansia 

tahun 2020 meningkat menjadi 27,08 juta jiwa, jumlah akan terus meningkat 

menjadi 48,19 juta jiwa pada tahun 2035 (Kemenkes RI, 2017).  

 Presentase penduduk lansia setiap tahunnya mengalami peningkatan, 

dimana hal tertsebut akan menyebabkan masalah kesehatan yang semakin 

meningkat, salah satu masalah kesehatan yang timbul pada lansia adalah 

terjadinya perubahan fisiologis secara bertahap. Masalah kesehatan yang sering 

terjadi pada lansia sering disebut 14 impairmant (Siburian, 2016). Banyaknya 

permasalahan kesehatan yang terjadi pada lansia merupakan dampak dari 

menurunnya fungsi organ-organ tubuh dengan bertambahnya usia secara biologis, 

gangguan tidur (Insomnia) sebagai salah satu masalah yang sering ditemui pada 

lansia (Achyar, 2019).  

 Menurut Suastari (2014) menunjukan bahwa prevalensi gangguan tidur 

pada lansia di dunia diperkiran sebesar 13% - 47% yang terjadi pada lansia yang 

berusia 65 tahun. Angka prevalensi gangguan tidur pada lansia di Indonesia 

sekitar 67%). Gangguan tidur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gaya 

hidup, diet nutrisi, stress, penggunaan obat-obatan dan status kesehatan (Pranoto, 
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2016). Gangguan tidur berdampak bagi status kesehatan lansia, adapun dampak 

yang sering timbul pada lansia yang mengalami gangguan tidur seperti mengantuk 

disiang hari yang berlebihan, gangguan ingatan, depresi, sering terjatuh dan 

terjadinya penurunan kualitas hidup (Pranoto, 2016). Menurut WHO (2015) lansia 

yang mengalami kecelakaan akibat gangguan tidur per tahun sekitar 80 juta orang 

dengan biaya kecelakaan yang berhubungan dengan gangguan tidur per tahun 

sekitar $ 100 juta yang terjadi di Amerika Serikat. Menurut Ambarsari (2015) 

lansia yang mengalami gangguan tidur di Indonesia sebesar 50% orang yang 

berusia 60 tahun keatas. 

 Terapi penanganan yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur 

yaitu terapi farmakologi dengan obat-obatan dan terapi nonfarmakologi yaitu 

dengan pemberian terapi akupresur sebagaimana penelitian yang dilakukan 

Kusumawardani (2017). Akupresur merupakan perkembangan terapi pijat yang 

merupakan turunan dari ilmu akupuntur yang berfungsi dalam mengurangi 

gangguan tidur, tekanan darah, mengatur system saraf dan mengurangi 

ketegangan.Terdapat 5 titik yang efektif dalam mengatasi gangguan tidur yaitu 

pada PC 6, HT 7, KI 1, SP 6, Anmian. Terapi akupresur tersebut diberikan setiap 

malam selama 30 menit Reza et al. (2016). 

 Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin melakukan telaah literature 

lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian terapi akupresur untuk mengatasi  

gangguan tidur pada lansia. 

 

2. Tujuan 

 Adapun tujuan literature review ini adalah untuk mendeskripsikan 

efektivitas terapi akupresur terhadap gangguan tidur pada lansia. 

 

METODE 

Metode yang dipakai dalam literatur review ini menggunakan strategi 

secara komprehensif, seperti pencarian artikel dalam database jurnal penelitian, 

pencarian melalui internet dan tinjauan ulang artikel atau naskah publikasi yang 

dimulai dari tahun 2015-2020. Pencarian database yang digunakan meliputi : 

Google Scholar, Page Publication. 

Tabel 1. 

Proses Pencarian Jurnal 

 

No  Data Base Kata Kunci Boolean Hasil Screening 

I II III 

1 Google Schooler Lansia, terapi 

akupresur, gangguan 

tidur, insomnia 

AND atau 

OR 

178 30 5 

2 Sage Publication Elderly, acupressure 

therapy, sleep 

disorders, insomnia 

AND 17 3 0 

Jumlah  195 33 5 
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Berdasarkan hasil menggunakan Sage Publication diperoleh 17 artikel 

yang sesuai dengan kata kunci, setelah dilakukan screening tidak terdapat artikel 

yang sesuai dengan kriteria inklusi, pada Google Schooler dengan boolean yang 

digunakan pada setiap kunci adalah (“elderly” OR “lansia”) AND (“acupressure 

therapy” OR “terapi akupresur”) AND (“sleep disorders” OR “gangguan tidur”) 

AND (“insomnia”). Kriteria inklusi dalam ini adalah lansia, terapi akupresur, 

gangguan tidur, insomnia dan penelusuran jurnal bidang keperawatan. Hasil 

pencarian diperoleh 700 artikel sesuai dengan kata kunci, kemudian artikel yang 

didapatkan disaring berdasarkan full text dan publication date 2015-2020 

ditemukan 178 artikel lalu ditinjau kembali terkait judul yang dianggap sesuai 

sebanyak 30 artikel, selanjutnya 30 artikel ini di screening berdasarkan kriteria 

inklusi dan didapatkan 5 artikel yang sesuai.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Review Artikel 

Berdasarkan hasil analisis artikel yang diperoleh, terdapat 5 artikel yang sesuai dengan kriteria, dengan hasil analisis sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2. 

Hasil Review Artikel 

 
Peneliti Judul Sampel  Metode  Output 

Simoncini 

et al. ( 

2015) 

Acupressure in insomnia and 

other sleep disorders in elderly 

institutionalized patients suffering 

from Alzheimer’s disease’, Aging 

Clinical and Experimental 

Research, 27(1), pp. 37–42. doi: 

10.1007/s40520-014-0244-9. 

129 lansia Pra eksperimental Setelah dilakukan perawatan akupresure 

didapatkan hasil penurunan gangguan tidur, 

peningkatan jumlah jam tidur, penurunan 

waktu yang diperlukan untuk tertidur, 

peningkatan kualitas tidur, peningkatan 

kualitas hidup serta berkurangnya penggunaan 

obat penenang pada responden. 

 

Reza et 

al. (2016) 

 

The effect of acupressure on 

quality of sleep in Iranian elderly 

nursing home residents’, 

Complementary Therapies in 

Clinical Practice, 16(2), pp. 81–

85. doi: 

10.1016/j.ctcp.2016.07.003. 

90 lansia  (30 kelompok 

akupresur,  30 kelompok 

akupresur palsu dan 30 

kontrol) 

randomized controlled 

clinical trial 

Setelah dilakukan perawatan akupresur 

terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok akupresur dan kelompok kontrol 

dikualitas tidur subjektif, latensi tidur, durasi 

tidur, efisiensi tidur kebiasaan dan gangguan 

tidur dengan nilai (p ¼ 0,028). 

 

 

Sumedi , 

dkk, 

(2018) 

Perbedaan Efektivitas Metode 

Terapi Akupresur Dan 

Hipnoterapi Terhadap Kualitas 

Tidur Pada Lanjut Usia Di Panti 

Wredha Kabupaten Banyumas. P. 

et al. (2019) ‘Jurnal Keperawatan 

Mersi’, 7(2018), pp. 1–6. 

40 lansia (20 kelompok 

akupresur dan 20 kelompok 

hipnoterapi) 

Quasi eksperiment Penelitian ini menunjukan bahwa terapi 

akupresur lebih efektif untuk menurunkan 

kualitas tidur dibandingkan dengan 

hipnoterapi dengan nilai p=0,000  
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Ambasari, 

S.A. 

(2015) 

 

Pemenuhan Kebutuhan Tidur 

Lansia: Terapi Akupresur, Journal 

The Sun, 2(1), pp. 25–29. 

18 lansia  Pre-eksperimental One-

group Pretest-Posttest 

Design 

Setelah dilakukan perawatan terapi akupresur 

didapatkan hasil bahwa ada pengaruh antara 

terapi akupresur terhadap pemenuhan 

kebutuhan tidur lansia dengan nilai p = 0.000 

< α = 0.05. 

 

Majid. 

(2017) 

 

Perbedaan Kualitas Tidur Lansia 

Setelah Mendapatkan Terapi 

Komplementer Akupresur Dan 

Terapi Musik Instrumental Di 

Panti Sosial Tresna Werda Teratai 

Palembang Tahun 2017. 

http://ejournal.stikesmp.ac.id/inde

x.php/maskermedika 

Vol 5 No 1 (2017): Masker 

Medika 

 

30 (15 lansia pada kelompok 

terapi komplementer 

akupresur dan 15 lansia 

kelompok terapi musik 

instrumental) 

 

Quasi eksperiment Hasil dari penelitian ini didapatkan perbedaan 

kualitas tidur lansia lebih efektif setelah 

mendapatkan terapi akupresur dibandingkan 

dengan terapi musik instrumental, nilai P 

value 0,038 dengan nilai mean rank akupresur 

(12,30) dan terapi musik instrumental (18,70). 

http://ejournal.stikesmp.ac.id/index.php/maskermedika
http://ejournal.stikesmp.ac.id/index.php/maskermedika
http://ejournal.stikesmp.ac.id/index.php/maskermedika/issue/view/5
http://ejournal.stikesmp.ac.id/index.php/maskermedika/issue/view/5
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2. Pembahasan 

Lansia merupakan penduduk yang berusia diatas 60 tahun. Banyak fenomena 

yang terjadi di kalangan lansia, salah satunya adalah gangguan pemenuhan 

kebutuhan tidur (Ambasari, 2015). Gangguan kebutuhan tidur adalah 

ketidakmampuan dalam mencapai kualitas dan kuantitas tidur yang efektif (Majid, 

2017). Terdapat beberapa gangguan tidur yang sering terjadi pada lansia adalah 

insomnia, hipersomnia, dan parasomnia yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

kualitas hidup lansia itu sendiri. Lansia sering mengalami gangguan tidur karena 

pada kadar serotinin menurun sehingga jumlah estrogen menurun. Serotinin 

berperan dalam suasana hati sehingga dapat mempengaruhi perasaan lansia, 

apabila serotinin mengalami penurunan dalam tubuh, dapat mengakibatkan 

depresi dan gangguan tidur. Gangguan tidur harus segera diatasi, apabila tidak 

diatasi akan menyebabkan mengantuk disiang hari yang berlebihan, gangguan 

ingatan, depresi, sering terjatuh dan terjadinya penurunan kualitas hidup 

(Ambasari, 2015).  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur dapat 

menggunakan dengan 2 cara yaitu farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi 

farmakologis dapat berupa pemberian hipnotik, antidepresan, dan antihistamin. 

Mengatasi gangguan tidur juga dapat dilakukan dengan terapi komplementer atau 

terapi nonfarmakologis. Terapi yang mudah dilakukan salah satunya adalah terapi 

akupresur (Sumedi, dkk, 2019).  

Akupresur atau penekanan pada titik-titik tertentu pada tubuh merupakan 

cara pengobatan yang berasal dari Cina, yang biasa disebut dengan pijat 

akupuntur yaitu metode pemijatan pada titik akupuntur (acupoint) ditubuh 

manusia tanpa menggunakan jarum. Melakukan penekanan pada titik tertentu 

yang dapat mengurangi gangguan tidur dapat dilakukan dengan menggunakan 

ujung-ujung jari tangan yang akan berdampak positif bagi lansia (Majid, 2017). 

Manfaat akupresur untuk lansia yang mengalami gangguan tidur yaitu 

meningkatkan daya tahan tubuh pada lansia, memperlancar sirkulasi darah dan 

meningkatkan stamina tubuh pada lansia agar menimbulkan rasa nyaman. 

Melakukan penekanan akupresur pada titik-titik tertentu dalam tubuh yang 

mengakibatkan terjadinya gangguan tidur akan menyebabkan meningkatnya 

stimulus-stimulus pada otak seperti serotinin yang dapat meningkatkan relaksasi 

dan meningkatkan kualitas tidur pada lansia melalui signal yang cukup komplek 

yang diteruskan ke otak (Ambasari, 2015). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simonciniet al. (2015) tentang 

akupresur pada insomnia dan gangguan tidur lainnya pada pasien lansia yang 

mengalami penyakit Alzheimer’s di dapatkan bahwa dari 129 pasien sebagian 

besar setelah dilakukan perawatan akupresur terjadinya penurunan gangguan 

tidur, peningkatan jumlah jam tidur, penurunan waktu yang diperlukan untuk 

tidur, peningkatan kualitas tidur, serta kurangnya penggunaan obat penenang pada 

responden penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ambasari (2015) tentang pemenuhan kebutuhan tidur lansia: terapi akupresur 

didapatkan bahwa dari 18 responden sebanyak 13 responden (72%) sebelum 

dilakukan terapi akupresur memiliki kebutuhan tidur buruk, sedangkan setelah 

dilakukan terapi akupresur sebanyak 11 responden (73%) memiliki kebutuhan 
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tidur yang baik dan dapat disimpulkan bahwa terapi akupresur berpengaruh 

terhadap peningkatan kebutuhan tidur lansia. Sejalan juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sumedi, dkk, (2019) tentang perbedaan efektivitas metode terapi 

akupresur dan hipnoterapi terhadap kualitas tidur pada lanjut usia di Panti Werdha 

Kabupaten Banyumas dengan responden 40 lansia yang terbagi menjadi 20 lansia 

kelompok perlakuan akupresur dan 20 lansia kelompok kontrol hipnoterapi 

didapatkan hasil bahwa akupresur lebih efektif dibandingkan dengan hipnoterapi 

terhadap kualitas tidur manusia. 

 Akupresur terdiri pijatan atau stimulasi beberapa titik akupuntur dilakukan 

tanpa menggunakan jarum yang dapat meningkatan kesehatan dan menawarkan 

kenyamanan kepada beberapa penyakit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Simonciniet al.(2015)ada beberapa titik yang dilakukan untuk menurunkan 

gangguan tidur pada lansia yaitu pada titik HT 7 (Shenmen) dan PC 6 (Neiguan). 

HT 7 (Shenmen) yang terletak pada bagian pergelangan tangan sejajar dengan jari 

kelingking dan PC 6 (Neiguan) yang terletak pada 3 jari dibawah pergelangan 

tangan yang dapat meningkatkan kualitas tidur, litensi tidur, durasi tidur, efesiensi 

tidur dan gangguan tidur secara umum. Titik tersebut berguna juga terhadap 

insomnia pasca onset stroke, karena dapat menstabilkan dan mengurangi 

hiperaktivitas simpatis yang dapat dilakukan pada lansia setiap malam selama 30 

menit. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Reza et al. (2016) dimana dilakukan penekanan pada titik PC 

6, HT 7, KI 1, SP 6, Anmian, dimana titik-titik tersebut dapat meningkatkan 

pelepasan serotin dan melatonin, melemaskan tubuh dengan demikian dapat 

meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Terapi akupresur memiliki cara kerja 

yang efektif dengan mempengaruhi sel saraf pusat yang dimana akan 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran serotin dan mengaktifkan pineal yang 

mempengaruhi SCN (entrains suprachiasmatics nucleus) di hipotalamus anterior. 

 Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

menunjukan bahwa pemberian terapi akupresur dapat dilakukan untuk mengatasi 

gangguan tidur karena dengan pemberian terapi akupresur dapat mengubah 

tingkat serum melatonin dan serotonin yang berfungsi dalam proses tidur lansia.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil literature review dari ke lima jurnal diatas dapat di 

simpulkan bahwa efektivitas terapi akupresur dapat mengatasi gangguan tidur 

pada lansia.  

 

2. Saran 

1) Bagi institusi pendidikan dan praktik keperawatan agar hasil literature review 

ini dapat menambah wawasan dalam bidang keilmuan khususnya keperawatan 

komunitas mengenai pengaruh pemberian terapi akupresur terhadap gangguan 

tidur pada lansia.  

2) Bagi masyarakat khususnya lansia agar hasil literature review ini dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan terapi guna menurunkan gangguan tidur.  

 



9 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Ambarsari, S. A. (2015).Pemenuhan Kebutuhan Tidur Lansia: Terapi Akupresur. 

Journal The Sun, 2(1), pp. 25–29. 

Kemenkes RI. (2017). Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia: Data dan 

Informasi Kesehatan. Jakarta. www.depkes.go.id. 

Koswara. (2015). Psikologi Usia. http://www.e-psikologi/usia/2.html.. 

Kusumawardani, Wahyu dan Yulia Isnaeni (2017). Pengaruh Terapi Akupresur 

Terhadap Kualitas Tidur Lansia di Balai PSTW Unit Budi Luhur Kasongan 

Bantul Yogyakarta. Universitas Aisyiyah Yogyakarta. 

Majid, Y. A. (2017). Perbedaan Kualitas Tidur Lansia Setelah Mendapatkan 

Terapi Komplementer Akupresur Dan Terapi Musik Instrumental Di Panti 

Sosial Tresna Werda Teratai Palembang Tahun 2017. 5. 

Maryam. (2010). MengenalUsiaLanjut dan Perawatannya. Jakarta: Salemba 

Medika 

Pranoto,A.E. (2016). Pengaruh Masage Kaki dan Rendam Air Hangat Pada Kaki 

Terhadap Penurunan Insomnia Pada 

Lansia.http://eprints.ac.id/44311/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf. 

Reza, H., Kian, N., Pouresmail, Z., Masood, K., Sadat Seyed Bagher, M., & 

Cheraghi, M. A. (2016). The effect of acupressure on quality of sleep in 

Iranian elderly nursing home residents. Complementary Therapies in Clinical 

Practice, 16(2), 81–85. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2009.07.003 

Siburian, P.(2016). Bagaimana Memberdayakan Kemampuan Fisik Lansia?. 

http://www.waspada.co.id. 

Simoncini, M., Gatti, A., Quirico, P. E., Balla, S., Capellero, B., Obialero, R., … 

Pernigotti, L. M. (2015). Acupressure in insomnia and other sleep disorders 

in elderly institutionalized patients suffering from Alzheimer’s disease. 

Aging Clinical and Experimental Research, 27(1), 37–42. 

https://doi.org/10.1007/s40520-014-0244-9. 

Suastari. (2014). Hubungan Antara Sikap Sleep Hygiene denganDerajat 

Insomnia. 

Sumedi, Taat, Handayono dan Wahyudi (2018) Perbedaan Efektifitas Metode 

Terapi Akupresur dan Hipnoterapi Terhadap Kualitas Tidur Pada Lanjut Usia 

di Panti Wredha Kabupaten Banyumas.Jurnal Keperawatan Mersi 7 (2),1-6  

World Health Organization.(2015).WHO Global Report on Falls Prevention 

inOlder Age. Perancis: WHO 

 


