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ABSTRACT
Background: Non motor symptoms of parkinsonism such as sleep disorders would play important role in
maintaining patients’ quality of life. The purpose of this study is to evaluate factors that may influence the incidence of sleep
disorders in patients with parkinsonism.
Methods: This was a observational comparative study with cross sectional design. Subject of study was divided
into 39 control subjects and 41 patients with parkinsonism. Bivariate analysis used chi-square and independent t-test, while
multivariate analysis used multiple logistic regression.
Results: Case group had a 5th (fifth) fold risk to develop depression and an 11th (eleventh) fold risk to develop
sleep disorders. Depression has become the most influencing factor in developing sleep disorders. Hoehn & Yahr stage of
disease more than III and levodopa dose of more than 281,71 mg/ day were the risk factors in developing sleep disorders
measured only by PSQI.
Conclusion: Depression, Hoehn & Yahr stage of disease more than III and levodopa dose of more than 281,71
mg/ day were the risk factors in developing sleep disorders in parkinsonism.
Keywords: Age, stage of disease, high dose levodopa, depression, sleep disorders
ABSTRAK
Latar Belakang: Pembahasan sindrom parkinson banyak berada di seputar gejala motorik, padahal gejala non
motorik juga tidak kalah pentingnya dalam penatalaksanaan sindrom ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya gangguan tidur pada penderita sindrom parkinson.
Metode: Penelitian ini merupakan studi komparatif observasional dengan rancangan potong lintang yang
dilakukan pada 39 orang kelompok kontrol dan 41 orang kelompok penderita. Analisis bivariat menggunakan independent
t-test, sedangkan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik.
Hasil: Kelompok penderita memiliki resiko mengalami depresi sebesar 5 (lima) kali lebih besar daripada kontrol
dan resiko mengalami gangguan tidur sebesar 11 (sebelas) kali lebih besar daripada kelompok kontrol. Depresi merupakan
faktor yang paling mempengaruhi terjadinya gangguan tidur. Stadium penyakit Hoehn & Yahr lebih dari III dan pemberian
levodopa dosis diatas 281,71 mg/ hari merupakan faktor resiko terjadinya gangguan tidur berdasarkan PSQI.
Kesimpulan: Depresi, stadium Hoehn & Yahr lebih dari III dan penggunaan levodopa diatas 281,71 mg/ hari
merupakan faktor-faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya gangguan tidur pada penderita sindrom Parkinson.
Kata kunci: Usia, stadium penyakit, levodopa dosis tinggi, depresi, gangguan tidur
*

PPDS-I Bagian Ilmu Penyakit Saraf FK Unpad/ RS Dr.Hasan Sadikin Bandung
Staf Pengajar Bagian Ilmu Penyakit Saraf FK Unpad/ RS Dr. Hasan Sadikin Bandung

**

PENDAHULUAN
Sindrom parkinson adalah istilah untuk sekumpulan gejala yang terdiri dari tremor saat
istirahat, rigiditas, bradikinesia dan instabilitas postural.1 Penyakit parkinson merupakan penyakit
degenerasi saraf progresif yang belum diketahui etiologinya secara pasti. Penyakit ini merupakan
penyakit degenerasi saraf yang paling sering ditemukan setelah penyakit Alzheimer.2-4
Sindrom parkinson merupakan penyebab kecacatan terbanyak setelah penyakit stroke dan
demensia.5 Selain itu, sindrom parkinson juga memberikan dampak cukup berat dalam aspek ekonomi,
termasuk kehilangan pendapatan, biaya perawatan dan biaya pengobatan, yang seluruhnya diperkirakan
mencapai 1,1 milyar dolar Amerika/ tahun.6
Pembahasan sindrom parkinson banyak berada di seputar gejala motorik. Namun, gejala non
motorik tidak kalah pentingnya dalam penatalaksanaan sindrom ini. Salah satu keluhan non motorik
pada penderita sindrom parkinson adalah gangguan tidur. Gangguan tidur dapat menyebabkan
penurunan kualitas hidup seseorang.7 Gangguan tidur terjadi pada 74 - 98% penderita sindrom
parkinson.8
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Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) menyatakan
bahwa gangguan tidur merupakan sekumpulan sindrom yang ditandai oleh terganggunya jumlah tidur,
kualitas atau waktu tidur, atau kondisi fisik yang berhubungan dengan tidur. Keadaan ini harus bersifat
menetap dan tidak temporer (misalnya gangguan tidur yang disebabkan oleh perjalanan atau stress
jangka pendek).9
Beberapa jenis gangguan tidur diduga berhubungan dengan stadium penyakit.10 Insomnia
diketahui memiliki hubungan berbanding lurus dengan derajat gangguan motorik sindrom parkinson.8
Mengantuk berlebihan di siang hari (EDS) berhubungan dengan usia, stadium penyakit, durasi penyakit
dan jenis kelamin laki-laki.10 Dikatakan pula bahwa depresi dan penggunaan levodopa dosis tinggi
berhubungan dengan kualitas tidur yang buruk.11
METODE
Penelitian ini merupakan studi komparatif observasional dengan rancangan penelitian potong
lintang, yaitu melihat gambaran gangguan tidur melalui kuesioner ESS (Epworth Sleepiness Scale) dan
PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) dan status depresi melalui kuesioner BDI (Beck Depression
Inventory), yang dilakukan pada kelompok penderita sindrom parkinson dibandingkan dengan
kelompok kontrol. Pada penderita sindrom parkinson kemudian dilihat hubungan usia, stadium
penyakit, depresi dan dosis levodopa dengan pemeriksaan ESS dan PSQI.
Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling pada penderita sindrom
parkinson yang menerima terapi levodopa yang rawat jalan ke poliklinik Saraf RS. Dr. Hasan Sadikin
dan memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Agustus 2007 hingga Januari
2008. Sampel yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebanyak 39 orang untuk kelompok kontrol
dan 41 orang untuk kelompok kasus.
Kelompok Kasus
Kriteria inklusi:
1. Didiagnosis sindrom parkinson
2. Mendapatkan terapi levodopa
3. Penderita dengan data lengkap, yaitu data tentang usia, durasi penyakit, stadium penyakit
(berdasarkan Hoehn & Yahr), durasi terapi menggunakan levodopa, dan dosis levodopa yang
diperoleh.
4. Bersedia mengikuti penelitian
Kriteria Eksklusi:
Memiliki gangguan kognisi (Mini Mental State Examination/ MMSE < 24)
Kelompok Kontrol
Kriteria inklusi:
1. Bukan penderita sindrom parkinson.
2. Tidak menderita penyakit yang dapat mempengaruhi tidur (riwayat gagal organ, keganasan,
alkoholisme).
3. Tidak sedang menggunakan obat-obatan yang dapat mempengaruhi tidur.
4. Memiliki kesesuaian usia dan jenis kelamin dengan subyek penelitian.
5. Bersedia mengikuti penelitian.
Kriteria Eksklusi:
Memiliki gangguan kognisi (Mini Mental State Examination/ MMSE < 24)
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Penelitian ini dilakukan pada 80 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi
kriteria eksklusi, meliputi 39 orang sebagai kontrol dan 41 orang pada kelompok kasus.
Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian menurut Usia, Jenis Kelamin dan Pendidikan antara
Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol
Kelompok
No.
Variabel
Total Nilai p
Kasus
Kontrol
1. Usia (tahun)
67,00(4,50) 66,59(6,59)
0,296
50-60 Tahun
7(17,1%)
3(7,7%)
10
61-70 Tahun
23(56,1%)
28(71,8%)
51
71-80 Tahun
10(24,4%)
8(20,5%)
18
81-90 Tahun
1(2,4%)
0(0,0%)
1
2. Jenis Kelamin
0,183
Laki-laki
29(70,7%)
22(56,4%)
51
Perempuan
12(29,3%)
17(43,6%)
29
3. Pendidikan
0,775
SD
5(12,2%)
7(17,9%)
12
SMP
8(19,5%)
6(15,4%)
14
SMA
12(29,3%)
8(20,5%)
20
Diploma
9(22,0%)
13(33,3%)
22
S-1
6(14,6%)
4(10,3%)
10
S-2
1(2,4%)
1(8,6%)
2
Total
39(100%)
41(100%)
80
Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa rerata usia subyek penelitian pada kelompok kontrol
adalah 66,59 (6,59) tahun, dan rerata usia subyek penelitian pada kelompok kasus adalah 67,00 (4,50)
tahun. Distribusi usia subyek pada kelompok kontrol adalah tiga orang (7,7%) berada pada rentang usia
50-60 tahun, 28 orang (71,8%) berada pada rentang usia 61-70 tahun, delapan orang berada pada
rentang usia 71-80 tahun dan tidak ada kontrol yang berada pada rentang usia 81-90 tahun. Sedangkan
pada kelompok kasus, terdapat sebanyak tujuh orang (17,1%) berada pada rentang usia 50-60 tahun, 23
orang (56,1%) berada pada rentang usia 61-70 tahun, sepuluh (24,4%) berada pada rentang usia 71-80
tahun dan sebanyak satu orang (2,4%) berada pada rentang usia 81-90 tahun.
Selanjutnya variabel usia akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok usia
> 60 tahun, dan kelompok usia ≤ 60 tahun. Usia kelompok kasus sebagian besar berada pada kelompok
usia > 60 tahun sebanyak 34 orang (82,9%) dan 7 orang (17,1%) kelompok kasus berada pada usia ≤ 60
tahun. Berdasarkan tabel ini, tidak terdapat perbedaan bermakna untuk variabel usia antara kelompok
kontrol dan kelompok kasus dengan nilai p=0,296 (p>0,05).
Sebagian besar subyek penelitian berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 22 orang (56,4%)
pada kelompok kontrol dan sebanyak 29 orang (70,7%) pada kelompok kasus. Terdapat 17 orang
(43,6%) perempuan pada kelompok kontrol dan sejumlah 12 orang (29,3%) perempuan pada kelompok
kasus. Berdasarkan tabel ini, tidak terdapat perbedaan bermakna untuk variabel jenis kelamin antara
kelompok kontrol dan kelompok kasus dengan nilai p=0,183 (p>0,05).
Pada penelitian ini didapatkan tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari SD hingga S2 baik
pada kelompok kontrol maupun pada kelompok kasus. Pada kelompok kontrol didapatkan sebanyak
tujuh orang (17,9%) memiliki latar belakang pendidikan SD, enam orang (15,4%) berpendidikan SMP,
delapan orang (20,5%) dengan pendidikan SMA, 13 orang (33,3%) memiliki ijazah diploma, empat
orang (10,3%) lulus S-1 dan hanya satu orang (8,6%) lulus S-2. Pada kelompok kasus didapatkan
sebanyak lima orang (12,2%) dengan latar belakang pendidikan SD, delapan orang (19,5%)
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berpendidikan SMP, 12 orang (29,3%) dengan pendidikan SMA, sembilan orang (22,0%) memiliki
ijazah diploma, enam orang (14,6%) lulus S-1 dan hanya satu orang (2,4%) lulus S-2. Kelompok
terbanyak didapatkan pada tingkat pendidikan SMA (29,3 %) untuk kelompok kasus dan diploma
(33,3%) pada kelompok kontrol. Berdasarkan tabel ini, tidak terdapat perbedaan bermakna untuk
variabel tingkat pendidikan antara kelompok kontrol dan kelompok kasus dengan nilai p=0,775
(p>0,05).
Pada penelitian ini didapatkan usia penderita sindrom Parkinson yang menjadi subjek penelitian
berkisar antara 52 hingga 82 tahun, dengan komposisi terbanyak pada kelompok usia 61–70 tahun
(56,1%). Hal ini sesuai dengan pernyataan Baker dan Graham12 yang menyatakan usia rerata penderita
sindrom Parkinson adalah 65 tahun. Dari 41 orang kelompok penderita, jumlah terbanyak adalah pria
(29 orang). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Nutt dan Wooten2, Slaughter dkk.,13 serta NooriGhazi dkk.,14 walaupun rasio perbandingannya tidak sama.
Berbagai faktor risiko dikaitkan dengan etiologi Parkinson, di antaranya faktor pekerjaan,
lingkungan, dan proses penuaan/aging. Pekerjaan sebagai petani dan pekerja di pabrik pestisida yang
merupakan faktor risiko terjadinya Parkinson umumnya dilakukan oleh kaum pria, sehingga
kemungkinan hal ini yang mendasari mengapa Parkinson lebih banyak diderita oleh pria. Secara
fisiologis, proses penuaan akan menyebabkan berkurangnya konsentrasi dopamin dalam otak, sehingga
Parkinson lebih banyak ditemukan pada populasi usia tua.13
Tabel 2. Karakteristik Subyek Penelitian menurut ESS, PSQI dan Status Depresi pada
Kelompok Kasus dan Kelompok Kontrol
No
1.
2.
3

Variabel
ESS
Terganggu
Tidak terganggu
PSQI
Terganggu
Tidak terganggu
Status depresi
Depresi
Berat
Sedang
Ringan
Tidak depresi

Kelompok
Kasus
Kontrol

Total

Nilai p
<0,001

16(39,0%)
25(61,0%)

2(5,1%)
37(94,9%)

18(22,5%)
62(77,5%)

33(80,5%)
8(19,5%)

8(20,5%)
31(79,5%)

41(51,2%)
39(49,7%)

24(58,5%)
0(0,0%)
10(24,4%)
14(34,1%)
17(41,5%)

9(23,1%)
2(5,1%)
1(2,6%)
6(15,4%)
32(82,1%)

31(38,8%)
2(2,5%)
11(13,8%)
18(22,5%)
49(61,2%)

OR
(95% CI)
11,84
(2,50-56,07)

<0,001

11,96
(4,16-34,35)

<0,001

5,02
(1,73-14,91)

Tabel 2 menunjukkan bahwa ditemukan total subyek penelitian yang termasuk kategori
terganggu menurut pengukuran ESS sebanyak 18 orang (22,5%), terdiri dari 2 orang (5,1%) pada
kelompok kontrol dan 16 orang (39,0%) pada kelompok kasus. Total subyek penelitian yang termasuk
dalam kategori tidak terganggu menurut pengukuran ESS adalah sebesar 62 orang (77,5%), terdiri dari
37 orang (94,9%) pada kelompok kontrol dan 25 orang (61,0%) pada kelompok kasus.
Nampak pula bahwa terdapat total subyek penelitian yang termasuk kategori terganggu menurut
pengukuran PSQI sebanyak 41 orang (51,2%), terdiri dari 8 orang (20,5%) pada kelompok kontrol dan
33 orang (80,5%) pada kelompok kasus. Sedangkan total subyek penelitian yang termasuk dalam
kategori tidak terganggu menurut pengukuran PSQI sebanyak 39 orang (49,7%), terdiri dari 31 orang
(79,5%) pada kelompok kontrol, dan 8 orang (19,5%) pada kelompok kasus.
Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok kasus mempunyai risiko mengalami
gangguan tidur berdasarkan ESS (berupa EDS dan serangan tidur) 11,84 kali lebih besar dibandingkan
dengan kelompok kontrol, dan hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan
hubungan antara diagnosis sindroma parkinson dan kejadian gangguan tidur dengan nilai p<0,001 (nilai
Neurona Vol. 26 No. 3 April 2009

Artikel Penelitian
p≤0,05). Sehingga terdapat hubungan sangat bermakna terjadinya gangguan tidur berupa EDS dan
serangan tidur pada kelompok kasus.
Menurut Hobson dkk.15, penderita Parkinson memiliki risiko mengalami EDS 2 (dua) kali lebih
besar dibanding dengan kontrol. Sedangkan menurut Gjerstad dkk.16 dan Tandberg dkk.,17 ditemukan
EDS pada penderita Parkinson sebesar 15% dibandingkan dengan kontrol yang hanya 1%. Tan dkk.18
melaporkan bahwa penderita Parkinson memiliki risiko 7 (tujuh) kali lebih sering mengalami serangan
tidur dibandingkan kontrol. Perbedaan ini dimungkinkan karena adanya perbedaan definisi dan
perbedaan alat ukur yang digunakan.
Berdasarkan penelitian ini, gangguan tidur ditemukan pada 39,0% kelompok penderita
berdasarkan pemeriksaan menggunakan ESS. Hal ini sesuai dengan penelitian Högl dan Poewe,19
Thorpy,20 Adler dan Thorpy,21 serta Santamaria22 yang menemukan EDS pada 20-50% penderita
Parkinson. Hasil perhitungan menunjukkan adanya gangguan tidur dalam bentuk EDS dan serangan
tidur pada kelompok penderita sindrom Parkinson yang bermakna dibandingkan dengan kelompok
kontrol. Gangguan tidur ini kemungkinan merupakan akibat dari berbagai faktor pada sindrom
Parkinson, misalnya usia, stadium penyakit, durasi penyakit, durasi pengobatan, dosis levodopa, dan
adanya faktor depresi.
Tabel 2 juga menunjukkan bahwa kelompok kasus mempunyai risiko mengalami gangguan
kualitas tidur berdasarkan PSQI sebesar 11,96 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol,
dengan hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan hubungan antara
diagnosis sindroma parkinson dan kejadian gangguan tidur dengan nilai p<0,001 (nilai p≤0,05).
Sehingga terdapat hubungan sangat bermakna terjadinya gangguan kualitas tidur pada kelompok kasus.
Sebagian besar kelompok kontrol tidak mengalami depresi, yaitu sebesar 32 orang (82,1%), dan
hanya terdapat sembilan orang (23,1%) pada kelompok kontrol yang mengalami depresi, terbagi atas
enam orang (15,4%) menderita depresi ringan, satu orang (2,6%) menderita depresi sedang dan dua
orang (5,1%) menderita depresi berat. Sedangkan pada kelompok kasus terlihat bahwa subyek yang
mengalami depresi lebih banyak dibandingkan dengan subyek yang tidak depresi, yaitu sebanyak 24
orang (58,5%) mengalami depresi dan 17 orang (41,5%) tidak mengalami depresi. Kelompok kasus
yang mengalami depresi terbagi atas 14 orang (34,1%) mengalami depresi ringan dan sepuluh orang
(24,4%) menderita depresi sedang. Tidak ada kelompok kasus yang mengalami depresi berat.
Apabila dibandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok kasus, ternyata pada kelompok
kasus didapatkan gangguan depresi lebih banyak, dengan nilai p<0,001. Kelompok kasus mempunyai
risiko mengalami depresi berdasarkan BDI sebesar 5,02 kali lebih besar dibandingkan dengan
kelompok kontrol. Nilai ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berbagai penelitian
melaporkan bahwa prevalensi depresi lebih banyak ditemukan pada kelompok penderita sindrom
Parkinson dengan angka berkisar pada nilai 11-45%, dibanding dengan populasi normal yang memiliki
kesesuaian usia dan jenis kelamin dengan nilai sekitar 12,5%.11,23-25 Penderita Parkinson dapat
mengalami 2 (dua) jenis depresi, baik muncul secara sendiri-sendiri maupun bersamaan, yaitu depresi
endogen yang merupakan akibat perubahan neurotransmiter pada penyakit Parkinson yang kemudian
akan mempengaruhi sistem limbik, dan depresi eksogen, yang berkaitan dengan aspek sosial,
kehilangan pekerjaan, krisis pertengahan usia, kekecewaan atas disabilitas motorik, dan ketakutan akan
penyakit Parkinsonnya.26,27
Tabel 3. Hubungan Faktor Depresi dan Kejadian Gangguan Tidur pada Kelompok Penderita
dan Kelompok Kontrol berdasarkan Pemeriksaan PSQI
PSQI Terganggu
Variabel
Nilai p
Penderita
Kontrol
OR (95% CI)
Status depresi
p=0,007
Depresi
24(58,5%)
7(17,9%)
5,80(2,61-12,87)
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Berat
Sedang
Ringan

0(0,0%)
10(24,4%)
14 (34,1%)

2(5,1%)
1(2,6%)
4(10,2%)

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan PSQI, pada kelompok kontrol
yang menderita depresi, terdapat tujuh orang (17,9%) menderita depresi dan mengalami gangguan
tidur, terdiri dari empat orang (10,2%) menderita depresi ringan, satu orang (2,6%) menderita depresi
sedang dan dua orang (5,1%) menderita depresi berat. Pada kelompok kasus yang depresi, terdapat 24
orang (58,5%) menderita depresi dan mengalami gangguan tidur, terdiri dari 14 orang (34,1%)
menderita depresi ringan dan sepuluh orang (24,4%) menderita depresi sedang. Apabila dianalisis lebih
lanjut ternyata pada kelompok kasus yang mengalami depresi akan terjadi gangguan tidur yang lebih
bermakna bila dibandingkan dengan gangguan tidur pada kelompok kontrol yang menderita depresi,
dengan nilai p=0,007 (p<0,05). Pada derajat kemaknaan 95%, resiko untuk mengalami gangguan
kualitas tidur berdasarkan pemeriksaan PSQI pada kelompok kasus yang depresi adalah 5,80 kali lebih
besar dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menderita depresi.
Pada tabel ini tampak adanya perbedaan terjadinya gangguan tidur antara kelompok kontrol dan
kelompok penderita berdasarkan pemeriksaan PSQI, walaupun pada kedua kelompok tersebut
mengalami depresi. Hal ini dimungkinkan bahwa selain faktor depresi, ternyata ada hal-hal lain pada
penyakit Parkinson, misalnya perubahan patologis akibat perubahan neurotransmiter yang dapat
mempengaruhi terjadinya gangguan tidur.
Gambar 1. Hasil ESS pada Kelompok Penderita
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Situasi yang paling sering menimbulkan gangguan tidur pada penelitian ini (saat istirahat siang
hari, menonton TV, membaca, dan sebagai penumpang dalam mobil selama perjalanan 1 jam terusmenerus) ternyata sama dengan yang ditemukan pada penelitian Hobson dkk.,15 walaupun nilai
presentasenya berbeda. Kemungkinan situasi-situasi tersebut bersifat monoton, sehingga membosankan
dan memudahkani penderita untuk tertidur. Empat situasi di atas harus menjadi perhatian bagi
penderita dan pengasuh/ keluarga.
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Gambar 2. Hasil PSQI (no.5a – no.8) pada Kelompok Penderita
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Pada penelitian ini ditemukan bahwa nokturia merupakan gangguan tidur yang paling sering
dikeluhkan oleh kelompok penderita, sebesar 75,60%. Hal ini sejalan dengan penelitian Young dkk.28
Gangguan tidur yang sering dikeluhkan kelompok penderita berikutnya adalah fragmentasi tidur
(48,78%) dan kesulitan inisiasi tidur (39,02%). Penelitian Hobson dkk.15 serta penelitian Schapira29
melaporkan juga hal yang serupa. Adler dan Thorpy21 menemukan 30% penderita Parkinson
mengalami fragmentasi tidur.
Tabel 4. Faktor-faktor yang Diperkirakan Mempengaruhi Terjadinya Gangguan Tidur pada
Kelompok Penderita Berdasarkan Pemeriksaan ESS dan PSQI
No.
1.

2.

3.

Variabel
Usia
Rerata (SB)
≤ 60 thn
> 60 thn
Durasi penyakit
Rerata (SB)
≤ 7,27 tahun
>7,27 tahun
Durasi terapi
Rerata (SB)
≤ 5,69 tahun
>5,69 tahun

Terganggu

ESS
Tidak
Terganggu

65,63(5,82)
3(7,31%)
13(31,7%)

67,20(7,08)
4(9,8%)
21(51,2%)

7,56(3,99)
8(38,1%)
8(40,0%)

7,08(3,53)
13(61,9%)
12(60,0%)

6,01(4,16)
7(35,0%)
9(42,8%)

5,49(3,42)
13(65,0%)
12(57,2%)

Nilai p
OR (95% CI)
0,462
0,82(0,16-4,23)

Terganggu

PSQI
Tidak
Terganggu

66,58(6,74)
5(12,2%)
28(68,3%)

66,60(6,34)
2(4,9%)
6(14,6%)

8,25(4,43)

7,03(3,51)
4(19,0%)
4(20,0%)

0,688
3,83(0,61-24,02)
0,665
1,39(0,33-5,95)

17(81,0%)
16(80,0%)

5,43(3,54)
4(20,0%)
4(19,0%)

Nilai p
OR (95% CI)
0,985
1,86(0,29-12,01)
0,407
1,06(0,18-6,32)
0,373
1,06(0,23-4,98)

6,75(4,33)
16(80,0%)
17(81,0%)
4.

Status depresi
Depresi
Berat
Sedang
Ringan
Tidak depresi

13(31,7%)
0(0,0%)
8(19,5%)
5(12,2%)
3(7,3%)

11(26,8%)
0(0,0%)
2(4,8%)
9(21,9%)
14(34,1%)

0,019
5,52(1,05-32,42)

24(58,5%)
0(0,0%)
10(24,4%)
14(34,1%)

<0,001
~
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

9(21,9%)
0 (0,0%)
8 (19,5%)
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5.

Stadium penyakit
Berat
Ringan

11(26,8%)
5 (12,2%)

14 (34,1%)
11 (26,8%)

0,414
1,73(0,46-0,65)

23(56,1%)
10(24,4%)

0,021
6,90(1,18-40,27)
2 (4,8%)
6 (14,6%)

6.

Dosis levodopa
(mg/hari)
Rerata (SB)
≤ 281,71
> 281,71

303,13(74,09)
3(7,3%)
13(31,7%)

268,00(86,45)
9(21,9%)
16(39,0%)

0,188
2,44(0,54-10,89)

0,014
6,19(1,18-32,45)

296,97(78,99)
7(17,1%)
26(63,4%)

218,75(70,39)
5(12,2%)
3(7,3%)

Tabel 4 menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan tidur pada
kelompok penderita berdasarkan pemeriksaan ESS dan PSQI. Faktor pertama yang dianalisis adalah
usia. Berdasarkan pemeriksaan ESS, rerata usia kelompok kasus yang tidak mengalami gangguan tidur
adalah 67,20 (7,08) tahun, sedangkan rerata usia kelompok kasus yang mengalami gangguan tidur
adalah 65,63 (5,82) tahun. Distribusi kelompok kasus berdasarkan usia terhadap gangguan tidur
berdasarkan ESS adalah: sebanyak empat orang (9,8%) berusia ≤ 60 tahun tidak terganggu tidur, tiga
orang (7,3%) berusia ≤ 60 tahun terganggu tidur. Terdapat sebesar 21 orang (51,2%) berusia lebih dari
60 tahun tidak terganggu tidurnya dan 13 orang (31,7%) berusia lebih dari 60 tahun mengalami
gangguan tidur.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa penderita parkinson yang mengalami gangguan tidur
berdasarkan hasil pemeriksaan ESS ditemukan lebih banyak pada kelompok usia >60 tahun
dibandingkan dengan penderita parkinson kelompok usia ≤ 60 tahun. Namun hasil analisis Chi kuadrat
pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara usia dan
kejadian gangguan tidur berdasarkan ESS dengan nilai p=0,462 (nilai p>0,05). Walaupun demikian,
pada derajat kepercaayn 95%, kelompok kasus berusia diatas 60 tahun memiliki resiko mengalami
gangguan tidur berdasarkan pemeriksaan ESS sebesar 0,82 kali lebih besar dibandingkan dengan
penderita yang berusia dibawah atau sama dengan 60 tahun.
Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan PSQI, rerata usia kelompok kasus yang tidak terganggu
tidurnya adalah 66,60 (6,34) tahun. Sedangkan kelompok kasus yang terganggu tidurnya memiliki
rerata usia 66,58 (6,74) tahun. Pada kelompok kasus yang tidak terganggu kualitas tidurnya, terdapat
dua orang (4,9%) yang berusia dibawah atau sama dengan 60 tahun dan terdapat enam orang (14,6%)
penderita berusia diatas 60 tahun. Pada kelompok kasus yang terganggu kualitas tidurnya, terdapat
sebesar lima orang (12,2%) berusia dibawah atau sama dengan 60 tahun, dan sebesar 28 orang (68,3%)
berusia diatas 60 tahun.
Tabel ini juga menunjukkan bahwa kelompok kasus usia >60 tahun mempunyai risiko 1,86 kali
lebih besar untuk mengalami gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI dibandingkan
dengan penderita parkinson usia ≤ 60 tahun. Namun hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan
95% menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara usia dan kejadian gangguan tidur
berdasarkan PSQI dengan nilai p=0,985 (nilai p>0,05).
Faktor kedua yang dianalisis adalah faktor durasi penyakit. Berdasarkan pemeriksaan ESS,
kelompok kasus yang mengalami gangguan tidur memiliki durasi penyakit rata-rata 7,56 (3,99) tahun.
Sedangkan durasi penyakit pada kelompok kasus yang tidak terganggu tidurnya berdasarkan
pemeriksaan ESS lebih rendah daripada yang terganggu tidurnya, yaitu 7,08 (3,53) tahun. Analisis
keeratan menunjukkan bahwa penderita parkinson dengan durasi penyakit >7,27 tahun mempunyai
risiko 3,83 kali lebih besar terjadi gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan ESS dibandingkan
dengan penderita parkinson dengan durasi penyakit ≤7,27 tahun, namun hasil analisis Chi kuadrat pada
derajat kepercayaan 95% menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara durasi penyakit dan
kejadian gangguan tidur berdasarkan ESS dengan nilai p=0,688 (nilai p>0,05).
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Tabel ini juga menunjukkan bahwa rerata durasi penyakit pada kelompok kasus yang
mengalami gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI lebih tinggi yaitu 8,25 (4,43) tahun
dibandingkan rerata durasi penyakit pada kelompok kasus yang tidak mengalami gangguan tidur
berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI 7,03 (3,51) tahun. Analisis keeratan menunjukkan bahwa
penderita parkinson dengan durasi penyakit >7,27 tahun mempunyai risiko 1,06 kali lebih besar terjadi
gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI dibandingkan dengan kelompok kasus dengan
durasi penyakit ≤7,27 tahun, namun hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95%
menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara durasi penyakit dan kejadian gangguan tidur
berdasarkan PSQI dengan nilai p=0,407 (nilai p>0,05).
Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan adanya hubungan gangguan tidur, terutama
EDS dengan durasi penyakit.30-33 Walaupun pada penelitian ini tidak didapatkan hubungan antara
durasi penyakit dan gangguan tidur yang bermakna secara statistik, namun tampak adanya
kecenderungan muncul gangguan tidur pada durasi penyakit yang lama. Kemungkinan apabila jumlah
sampel diperbesar, akan tampak hubungan yang bermakna secara statistik.
Semakin lama penyakit berjalan, kemungkinan semakin besar konsentrasi dopamin yang hilang
dan semakin banyak pula sel yang mengalami degenerasi, akibatnya akan timbul gangguan tidur.
Rerata durasi terapi pada kelompok kasus yang mengalami gangguan tidur berdasarkan hasil
pemeriksaan ESS lebih tinggi yaitu 6,01 (4,16) tahun dibandingkan rerata durasi terapi pada kelompok
kasus yang tidak mengalami gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan ESS yaitu 5,49 (3,42)
tahun. Analisis keeratan menunjukkan bahwa kelompok kasus dengan durasi terapi >5,69 tahun tahun
mempunyai risiko 1,39 kali lebih besar terjadi gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan ESS
dibandingkan dengan kelompok kasus dengan durasi terapi ≤ 5,69 tahun tahun, namun hasil analisis
Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna antara
durasi terapi dan kejadian gangguan tidur berdasarkan ESS dengan nilai p=0,665 (nilai p>0,05).
Tabel ini menunjukkan bahwa rerata durasi terapi pada penderita parkinson yang mengalami
gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI lebih tinggi yaitu 6,75 (4,33) tahun dibandingkan
rerata durasi terapi pada penderita parkinson yang tidak mengalami gangguan tidur berdasarkan hasil
pemeriksaan PSQI 5,43 (3,54) tahun. Analisis keeratan menunjukkan bahwa kelompok kasus dengan
durasi terapi > 5,69 tahun mempunyai risiko 1,06 kali lebih besar terjadi gangguan tidur berdasarkan
hasil pemeriksaan PSQI dibandingkan dengan kelompok kasus dengan durasi terapi ≤ 5,69 tahun,
namun hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan tidak terdapat hubungan
bermakna antara durasi terapi dan kejadian gangguan tidur berdasarkan PSQI dengan nilai p=0,373
(nilai p>0,05).
Gangguan tidur pada penderita Parkinson diketahui tidak berhubungan dengan usia, stadium
penyakit, durasi penyakit, maupun durasi terapi antiparkinson.8 Namun penelitian lain menyatakan
bahwa EDS berhubungan dengan durasi terapi dopaminergik yang lama, gangguan fungsi kognisi, dan
halusinasi.34
Pemberian levodopa jangka panjang juga dihubungkan dengan timbulnya sentakan mioklonik
selama tidur NREM (nocturnal myoclonic jerks), terutama pada penderita diskinesia akibat pemberian
levodopa.30 Sebuah telaah penelitian (review) yang dipublikasikan tahun 2002 menunjukkan hasil
bahwa dosis tinggi agonis dopamin, durasi terapi, stadium Hoehn & Yahr, usia atau episode mengantuk
sebelumnya tidak dapat dikategorikan sebagai faktor risiko spesifik untuk gangguan tidur.35 Literatur
lain menyebutkan bahwa EDS berhubungan dengan stadium penyakit, durasi penyakit, dan jenis
kelamin laki-laki.31,36
Durasi terapi dengan levodopa yang lebih lama tentunya akan menyebabkan efek siaga di
malam hari yang lebih besar bila dibandingkan dengan durasi terapi yang lebih pendek, akibatnya akan
timbul gangguan tidur.
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Faktor berikutnya yang akan dianalisis adalah faktor status depresi. Berdasarkan pemeriksaan
ESS, kelompok kasus yang tidak mengalami gangguan tidur terdiri atas 14 orang (34,1%) tidak
mengalami depresi dan 11 orang (26,8%) mengalami depresi, yang terbagi-bagi lagi atas: depresi
ringan sebanyak sembilan orang (21,9%), depresi sedang sebanyak dua orang (4,8%) dan tidak ada
subyek yang menderita depresi berat. Sedangkan kelompok kasus yang mengalami gangguan tidur
berdasarkan ESS terdiri atas: tiga orang (7,3%) tidak menderita depresi dan 13 orang (31,7%)
menderita depresi, yaitu lima orang (12,2%) menderita depresi ringan, delapan orang (19,5%)
menderita depresi sedang dan tidak ada subyek yang menderita depresi berat.
Tabel 4 menunjukkan bahwa kelompok kasus dengan depresi mempunyai risiko 5,52 kali lebih
besar untuk mengalami gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan ESS dibandingkan dengan kasus
tanpa depresi. Hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan terdapat
hubungan bermakna antara depresi dan kejadian gangguan tidur berdasarkan ESS dengan nilai p=0,019
(nilai p<0,05). Derajat beratnya depresi memiliki hubungan bermakna dengan terjadinya gangguan
tidur.
Berdasarkan pemeriksaan PSQI, kelompok kasus yang tidak mengalami gangguan tidur terdiri
atas delapan orang (19,5%) tidak mengalami depresi dan tidak ada subyek (0,0%) yang menderita
depresi. Sedangkan kelompok kasus yang mengalami gangguan tidur berdasarkan PSQI terdiri atas:
sembilan orang (21,9%) tidak menderita depresi dan 24 orang (58,5%) menderita depresi, yaitu 14
orang (34,1%) menderita depresi ringan, sepuluh orang (24,4%) menderita depresi sedang dan tidak
ada subyek yang menderita depresi berat.
Tabel ini juga menunjukkan bahwa kelompok kasus yang mengalami depresi mempunyai
proporsi lebih besar dalam terjadinya gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI
dibandingkan dengan kasus tanpa depresi. Hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95%
menunjukkan terdapat hubungan yang sangat bermakna antara depresi dan kejadian gangguan tidur
berdasarkan PSQI dengan nilai p<0,001 (nilai p<0,05). Derajat beratnya depresi memiliki hubungan
sangat bermakna dengan terjadinya gangguan tidur berdasarkan pemeriksaan PSQI.
Hasil ini sesuai dengan penelitian Tandberg dkk.,17 walaupun parameter depresi yang
digunakannya berbeda (menggunakan Montgomery and Aasberg depression rating scale/MADRS).
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian McNamara dkk.37 dan Boyle dkk.38 yang menyatakan
bahwa derajat depresi berhubungan dengan bertambah buruknya kualitas tidur, EDS, dan mimpi buruk
pada penderita Parkinson.
Penelitian Happe dkk.39 menunjukkan bahwa depresi berhubungan dengan kesulitan
memulai/inisiasi tidur dan fragmentasi tidur. Hubungan antara depresi dan gangguan tidur pada
penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Starkstein dkk.40 Penyakit Parkinson itu sendiri memiliki
faktor risiko biologis untuk terjadinya depresi melalui perubahan neurotransmiternya. Di antaranya
terdapat penurunan jumlah serotonin pada penderita Parkinson, yang merupakan reaksi down
regulation terhadap hilangnya dopamin dalam neuron nigrostriata. Selain itu, faktor psikologis akan
mencetuskan timbulnya gejala depresi pada penderita Parkinson.11,41-44
Namun demikian, mengacu pada tabel-tabel sebelumnya, tampak bahwa terdapat perbedaan
bermakna terhadap aspek depresi antara kelompok kontrol dan kelompok penderita, dengan nilai
p<0,001. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok penderita memiliki kemungkinan untuk menderita
depresi lebih banyak dibanding kelompok kontrol. Sesuai dengan pembahasan terdahulu, faktor
biologis berupa perubahan neurotransmiter pada penderita Parkinson memegang peranan penting dalam
timbulnya gejala depresi, yang akan menyebabkan munculnya gangguan tidur. Pemeriksaan ESS
ternyata menunjukkan perbedaan untuk timbulnya gangguan tidur antara kelompok kontrol dan
kelompok penderita. Pada kelompok kontrol tidak didapatkan hubungan antara faktor depresi dan
terjadinya gangguan tidur. Sedangkan pada kelompok penderita, terdapat hubungan bermakna antara
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faktor depresi dan terjadinya gangguan tidur dengan nilai p=0,018 (p<0,05). Adanya gangguan
keseimbangan neurotransmiter yang secara biologis ada pada penderita Parkinson ditambah dengan
gangguan transmisi dopaminergik ke amigdala pada penderita depresi akan memperkuat kemungkinan
terjadinya gangguan tidur pada penderita Parkinson.
Faktor ketiga yang dianalisis adalah faktor stadium penyakit. Berdasarkan pemeriksaan ESS
pada kelompok kasus yang tidak mengalami gangguan tidur, didapatkan sebelas orang (26,8%)
penderita berada pada stadium ringan dan sebanyak 14 orang (34,1%) kasus berada pada stadium berat.
Sedangkan kelompok kasus yang mengalami gangguan tidur berdasarkan pemeriksaan ESS ditemukan
sebesar lima orang (12,2%) berada pada stadium ringan dan sebesar sebelas orang (26,8%) berada pada
stadium berat.
Kelompok kasus stadium berat mempunyai risiko 1,73 kali lebih besar untuk mengalami
gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan ESS dibandingkan dengan kelompok kasus stadium
ringan. Namun hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95% ternyata menunjukkan tidak
terdapat hubungan bermakna antara stadium penyakit dan kejadian gangguan tidur berdasarkan ESS
dengan nilai p=0,414 (nilai p>0,05).
Berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI, pada kelompok kasus yang tidak mengalami gangguan
tidur, terdapat enam orang (14,6%) berada pada stadium ringan dan dua orang (4,8%) berada pada
stadium berat. Sedangkan kelompok kasus yang mengalami gangguan kualitas tidur berdasarkan
pemeriksaan PSQI, terdapat sebanyak sepuluh orang (24,4%) berada pada stadium ringan dan sebanyak
23 orang (56,1%) berada pada stadium berat.
Ternyata kelompok penderita parkinson stadium berat mempunyai risiko 6,90 kali lebih besar
untuk mengalami gangguan tidur dibandingkan dengan kelompok penderita parkinson stadium ringan.
Hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan terdapat hubungan bermakna
antara stadium parkinson dan kejadian gangguan tidur berdasarkan PSQI dengan nilai p=0,021 (nilai
p≤0,05).
Gangguan tidur ditemukan pada semua stadium penyakit pada kelompok penderita, baik
stadium ringan maupun stadium berat, dengan hubungan yang bermakna ditunjukkan pada pemeriksaan
yang menggunakan parameter PSQI. Penelitian Grandas dan Iranzo,31 Miyazaki dkk.,45 dan Gjerstad
dkk.,46 menemukan hubungan antara EDS dan stadium penyakit. Sedangkan Young dkk.28
mengemukakan bahwa EDS tidak berhubungan dengan stadium penyakit. Baik kelompok penderita
stadium ringan dan berat mengalami gangguan tidur bila dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Wegelin dkk.8 juga melaporkan tidak ada hubungan yang konsisten antara derajat beratnya
penyakit Parkinson dan EDS. Diperkirakan penyebab EDS adalah buruknya kualitas tidur malam hari
akibat komplikasi motorik pada penderita Parkinson. Pernyataan tersebut ternyata sesuai dengan hasil
penelitian ini.
Tabel ini menunjukkan berdasarkan hasil pemeriksaan ESS, didapatkan rerata dosis levodopa
pada kelompok kasus yang mengalami gangguan tidur lebih tinggi (303,13 (74,09) mg/ hari),
dibandingkan dengan rerata dosis levodopa pada kelompok kasus yang tidak mengalami gangguan
tidur (268,00 (86,45) mg/ hari). Pada kelompok kasus yang tidak mengalami gangguan tidur
berdasarkan pemeriksaan ESS, terdapat sembilan orang (21,9%) mengkonsumsi levodopa dengan dosis
dibawah atau sama dengan 281,71 mg/ hari dan terdapat 16 orang (39,0%) penderita yang
mengkonsumsi levodopa diatas dosis 281,71 mg/ hari. Sedangkan pada kelompok kasus yang
mengalami gangguan tidur berdasarkan pemeriksaan ESS, terdapat sebanyak tiga orang (7,3%) yang
mengkonsumsi levodopa dengan dosis dibawah atau sama dengan 281,71 mg/ hari dan terdapat 13
orang (31,7%) penderita yang mengkonsumsi levodopa diatas dosis 281,71 mg/ hari.
Analisis keeratan menunjukkan bahwa penderita parkinson yang mengkonsumsi levodopa
>281,71 mg/ hari mempunyai risiko 2,44 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan tidur berdasarkan
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hasil pemeriksaan ESS dibandingkan dengan kasus yang mengkonsumsi levodopa ≤281,71 mg/ hari.
Namun hasil analisis Chi kuadrat pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan tidak terdapat hubungan
bermakna antara dosis levodopa dan kejadian gangguan tidur berdasarkan ESS dengan nilai p=0,188
(nilai p>0,05).
Tabel ini juga menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI, didapatkan rerata
dosis levodopa pada kelompok kasus yang mengalami gangguan tidur lebih tinggi (296,97 (78,99) mg/
hari), dibandingkan dengan rerata dosis levodopa pada kelompok kasus yang tidak mengalami
gangguan tidur (218,75 (70,39) mg/ hari). Pada kelompok kasus didapatkan sebesar lima orang (12,2%)
mengkonsumsi levodopa dibawah atau sama dengan dosis 281,71 mg/ hari tidak mengalami gangguan
tidur, dan tiga orang (7,3%) kasus yang mengkonsumsi levodopa dosis diatas 281,71 mg tidak
mengalami gangguan tidur berdasarkan pemeriksaan PSQI. Sedangkan pada kelompok kasus yang
mengalami gangguan kualitas tidur ditemukan sebanyak tujuh orang (17,1%) mengkonsumsi levodopa
dengan dosis dibawah atau sama dengan 281,71 mg/ hari dan 26 orang (63,4%) kasus mengkonsumsi
levodopa dengan dosis diatas 281,71 mg/ hari.
Analisis keeratan menunjukkan bahwa kelompok kasus yang mengkonsumsi levodopa >281,71
mg/ hari mempunyai risiko 6,19 kali lebih besar terjadi gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan
PSQI dibandingkan dengan kasus yang mengkonsumsi levodopa ≤ 281,71mg/ hari. Hasil analisis Chi
kuadrat pada derajat kepercayaan 95% menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara dosis
levodopa dan kejadian gangguan tidur berdasarkan PSQI dengan nilai p=0,014 (nilai p≤0,05).
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa selain stadium penyakit, efek samping obat
antiparkinson juga menjadi faktor penting timbulnya gangguan tidur.15,20,31,47,48 Penelitian Happe dkk.39
juga menemukan hubungan yang bermakna antara dosis levodopa dan gangguan tidur. Obat-obatan
antiparkinson, termasuk levodopa dapat menyebabkan gangguan arsitektur tidur, sehingga timbul
gangguan terhadap kualitas tidur, meningkatnya fragmentasi tidur, dan akhirnya timbul EDS.49
Mekanisme yang mendasarinya belum jelas, namun diduga levodopa dosis tinggi akan
merangsang efek kesiagaan.29 Di malam hari, hal ini akan menyebabkan penderita mengalami kesulitan
inisiasi tidur dan mengalami fragmentasi tidur, sehingga akan timbul EDS keesokan harinya.
Tabel 5. Analisis Faktor Paling Dominan yang Berhubungan Dengan Kejadian Gangguan Tidur
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan ESS Pada Kelompok Penderita
Variabel
Koefisen β
OR (95% CI)
Depresi
1,354
3,87(1,437-40,73)
Dosis levodopa
0,002
1,01(0,992-1,01)
Konstanta
-2,166
Faktor yang dapat dianalisis multivariat adalah variabel yang telah dianalisis bivariat dengan
nilai p≤ 0,25 yaitu variabel depresi dan dosis levodopa. Faktor paling dominan berhubungan dengan
kejadian gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan ESS pada penderita parkinson adalah depresi
dengan nilai prediktif 1,354 sedangkan dosis levodopa memiliki nilai prediktif 0,002.
Tabel 6. Analisis Faktor Paling Dominan Yang Berhubungan Dengan Kejadian Gangguan Tidur
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan PSQI Pada Kelompok Penderita
Variabel
Koefisen β
OR (95% CI)
Stadium penyakit
0,698
2,01(0,23-17,34)
Depresi
19,313
~
Dosis levodopa
0,004
1,01(0,99-1,01)
Konstanta
-1,099
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Faktor yang dapat dianalisis multivariat adalah variabel yang telah dianalisis bivariat dengan
nilai p≤ 0,25 yaitu variabel stadium, depresi dan dosis levodopa. Faktor paling dominan berhubungan
dengan kejadian gangguan tidur berdasarkan hasil pemeriksaan PSQI pada penderita parkinson adalah
depresi dengan nilai prediktif 19,313, selanjutnya variabel stadium penyakit dengan nilai prediktif
(koefisien beta) 0,698 sedangkan dosis levodopa memiliki nilai prediktif 0,004.
KESIMPULAN
Terdapat hubungan sangat bermakna antara faktor depresi dan terjadinya gangguan tidur pada
penderita sindrom Parkinson, baik menggunakan pemeriksaan ESS (Epworth sleepiness scale) maupun
PSQI (Pittsburgh sleep quality index). Dengan menggunakan kuesioner PSQI, terdapat hubungan
bermakna antara stadium penyakit dan dosis levodopa di atas 281,71 mg/hari dengan terjadinya
gangguan tidur pada penderita sindrom Parkinson. Tidak terdapat hubungan antara faktor usia, durasi
penyakit dan durasi terapi menggunakan levodopa dengan terjadinya gangguan tidur, baik dengan
menggunakan pemeriksaan ESS maupun PSQI.
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